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Angajează fără concurs
medici şi asistenţi
medicali (pag.2)

Având în vedere starea dealertă în care se află ţara dincaua pandemiei de corona-virus, Spitalul Mioveni anga-jeazăfărăconcursatâtmedicidespecialitatecâtşiasistenţime-dicali, îngrijitori şi infirmieri.
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Curs valutar: Euro - 4.8401 USD - 4.1942 Gramul de aur - 250.2612

Hidroelectrica
a redus pre-ul energiei
pentru consumatorii
casnici! (pag.5)

Hidroelectrica a redus pre-ţul din oferta pentru consu-matoriicasnicidela255deleipeMWh,câterapânăacum,la239 de lei pe MWh, potrivitsite-ului companiei.
Se înfiin-ează Bursa
Locurilor de Muncă în
construc-ii! (pag.5)

„Nu s-au încheiat
şansele la
promovare!” (pag.7)

Supărarea a fost destul demareîntabăragalben-verdelafinalul meciului cu UTA, Mio-veniul ratând o şansă foartemare de a lua o opţiune se-rioasăînvedereapromovării.

Hai mai bine să
ne uităm diseară

la cometă!
� pagina 2 � pagina 3

~SPORT~
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Braconau
cu câini

Din punctul meu de vedere

Pas uriaş
în lupta pentru

promovare!

Ironia sor-ii face ca tânărul să fie condamnat pentru dare de mită, acesta ofe-
rind banii pentru a scăpa de unul dintre dosarele care-i dădeau bătăi de cap!

Încăierare cu scaune
pe terasa unui local!

La Curtea de Argeş

Mai mulţi bărbaţi
s-au bătut marţi, pe
terasa unui local din

Curtea de Argeş
Scandalul de pomi-
nă a avut loc ziua,
în jurul prânzului.
Indivizii s-au lovit

cu pumnii şi cu scau-
nele. Trei dintre ei
au ajuns în arest.

S-a ales cu închisoare
după ce a dat mită!

Un tânăr în vârstă de 29 de ani, din comuna Budeasa,
a fost prins într-un adevărat carusel al dosarelor

penale. A scăpat de unul, s-a ales cu altul şi tot aşa...
În cele din urmă, de ce i-a fost

frică nu a scăpat! A fost condam-
nat cu executare în ciuda efotu-
rilor sale de a scăpa de acuzaţii.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Răbdare şi succes!Piedicile de acum, stareaaceasta ne derută şi neputin-ţă care te încearcă sunt de faptun semnal de alarmă că tre-buie să schimbi ceva în pla-nurile tale. (pag.4)Ur
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oCondamnat după ce şi-a lovit 

şi umilit fosta iubită
Un tânăr din
Cotmeana a fost
condamnat, în
primă instan-ă,
după ce și-a
sechestrat iu -
bita și a lovit-o
filmând scenele

șocante. În tim -
pul procesului,
victima și-a
retras
plângerea dar
fostul iubit tot 
s-a ales cu o
pedepasă. 
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