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Deputatul Georgescu i-a
cerut demisia prefectului
Soare! (pag.2)

La întâlnirea cu jurnaliștiideputatul Georgescu i-a cerutprefectuluiEmanulSoaresăde-misioneze,datfiindfaptulcăși-a anun'at candidatura la șefiaConsiliului Jude'ean Argeș.
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Elevii vor primi
de la Guvern

tablete pentru
şcoala online
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Tempestini
a câştigat Raliul Perla
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O hală de
cherestea
a luat foc

Curs valutar: Euro - 4.8427 USD - 4.2274 Gramul de aur - 246.0727

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Grabă şi nervi!Atmosfera este foarte con-tradictorie în jurul tău. Tu te-ai apucat serios de o activita-te de durată, în care nu simţinevoia să te grăbeşti, în timpce colaboratorii tăi încep să tepreseze să ajungi mai repedela rezultate. (pag.4)

Se depun proiecte 
de fonduri pentru
irigaţii (pag.5)

Cererile de finan'are se depunonline, pe site-ul AFIR, în pe-rioada 1 iulie, ora 9.00– 30 sep-tembrie, ora 16.00,  în sesiunea2020 pentru submăsura 4.3.
Consumul de bere a
scăzut cu 10%! (pag.5)

Potrivit datele publicate, joi,de Asociaţia Berarii României,sectorul local al berii a înregis-trat în lunile martie - mai 2020o scădere de peste 10% faţă deaceeaşi perioadă a anului an-terior.
Vor să dea lovitura în
Regie! (pag.7)

Gabriel Copciag, apel disperat:

Medicii
epuizaţi!
sunt

Numărul tot mai mare de 
pacienţi infectaţi cu COVID-19 
din judeţ a dus la suprasoli-
citarea personalului medical.

Secţiile destinate pacienţi-
lor infectaţi sunt aproape
pline iar cei responsabili

caută soluţii pentru a mări
capacitatea acestora.

În cadrul unui interviu realizat cu directo-
rul medical Gabriel Copciag din cadrul Spita-

lului Judeţean de Urgenţă Piteşti am aflat care
este situaţia la cea mai mare unitate medicală

din judeţ. Gabriel Copciag a vorbit şi despre
problemele cu care se confruntă medicii. 

Primarul condamnat 
nu se lasă uşor!

Condamnat defintiv pentru delapidare, fostul primar al co-
 munei Călinești, Gheorghe Ionescu nu s-a lăsat așa
ușor. Acesta a atacat decizia formulând o ce-
rere de revizuire. Solicitarea i-a fost res-
pinsă atât de Judecătoria Topoloveni cât și
de Curtea de Apel Pitești, ceea ce în-
seamnă că fostul edil rămâne cu condam-
 narea de 2 ani închisoare cu suspendare.

Legea mirosului a 
fost adoptată!

Amenzi
pentru cei
care polu -

ează

După ce a fost adoptată de
către Senat, Legea mirosu-

lui a primit votul final în
Parlament. 309 politicieni
au fost de acord cu adopta-
rea acesteia. Parlamentul

a dat undă verde legii po-
trivit căreia operatorii

economici care produc mi-
rosuri deranjante vor tre-
bui să găsească o metodă

pentru a le reduce.
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