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Asimptomaticii nu au
prioritate la testările
COVID (pag.2)

LaozidupăceauanunţatcăfactesteCOVIDlacererecontra-cost, având în vedere cerereamaredetestări,reprezentanţiiSpitalului Orăşenesc din Mio-veni a venit cu mai multe pre-cizări privind acest aspect.
Rezolvi totul online
sau telefonic (pag.2)

Principalul operator de ali-mentarecuapășidecanaliza-re, Societatea Apă Canal 2000SAvinecuinforma%imenitesăfacilitezeaccesulclien%ilorlaomai bună comunicare.
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Pop-up-uri pentru
crap (pag.5)

Pentruopartidăreuşităestenevoie să fiţi cât mai bine in-formaţi despre specia de peş-te pe care o vizaţi şi să folosiţiexactcetrebuiepentruaprin-de adevărate capturi.
Nikola Jevtovic,
noul pivot al BCM U
Pitești! (pag.7)

Angajaţii
erau în şomaj

tehnic dar
munceau
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Mioveni şi FC Argeş
se pot apropia
de lider
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Lovită de
maşină când
încerca să-şi
salveze fiul!⚽

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU
ULTRACENTRAL
80 mp, vizavi de Prefectura.
Tel. 0729 800 578.

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hAlă
de producţie
tel. 0729.800.578.

Asistentă medicală rănită grav!

Jefuităde iubitul
gelos!

Zi cu ghinion pe data de 13, pentru o tânără de
22 de ani din Ştefăneşti, când a fost jefuită de iubitul

său! Fata s-a certat cu partenerul într-o parcare.

Furios, acesta i-a smuls telefonul mobil şi portofelul şi a
lăsat-o în stradă. Tânărul în vârstă de 21 de ani, din Piteşti,

a fost prins câteva minute mai târziu în trafic.

Samsar judecat pentru
evaziune fiscală!

Bărbatul este acuzat că ar fi vândut, în urmă cu mai
mulţi ani, 27 de autoturisme, fără să plătească la stat ta-

xele aferente în urma câştigurilor obţinute din tranzacţii.

Un piteştean în vârstă de 47 de ani, are se-
chestru pe casă şi bunuri după ce a fost trimis
în judecată sub acuzaţia de evaziune fiscală.

Joi, în jurul prânzului, pe
DC 20, pe raza comunei
Valea Mare Pravăţ, s-a

produs un accident rutier
soldat cu vătămarea

corporală a unei femei.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii
Energii şi emo2ii!Chiar dacă nu mai este acelaşiritm alert de înaintare a unui plancătre punctul maxim la care visezi,nu înseamnă că nu înaintează lu-crurile.  Ca atare ai răbdare şi nugrăbi lucrurile, pentru că te afli peparcursul unui plan care progre-sează lent, pas cu pas, dar neîn-trerupt. (pag.4)
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