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Acesta a fost transferat la un spital
din Capitală. De asemenea primarul

comunei Slobozia, Petre Funie a
fost depistat cu coronavirus. 

Patronul firmei de mezeluri
trimis în judecată 

Un cunoscut om de afaceri pa-
tron al unei firme de mezeluri a
fost trimis în judecată sub acu-
zaţia de evaziu ne fiscală. Iulius
Spak, a fost cercetat de poliţiş tii

cadrul Serviciului de Investi-

gare a Criminalită,ii Econo-
mice Argeș, alături de Adrian

Iordache, directorul gene ral al
firmei, cei doi fiind acuzaţi că au
vândut marfă fără să o înregis-
treze în evidenţele contabile. 

Firma de mezeluri Spak din Slatina, a livrat marfă în
mai multe judeţe, între acestea din judeţul Argeş. 

Şef din Poliţie are COVID-19!
A fost înregistrat un caz de coronavirus în rân-
dul şefilor din cadrul Inspectoratului Judeţean

de Poliţie Argeş. Este vorba de comisarul şef
Cristian Mihalcea, şeful Poliţiei Mioveni.

În arest că şi-a atacat vecinii!
Un scandal de pomină, a făcut Ionel Dece-

bal R., de 48 de ani din comu na Miceşti.

Acesta a rupt un grad şi a intrat peste vecinii
săi, lovindu-i şi a me ninţându-i. A a juns în arest! 
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