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Discreţie şi dezamăgire!Nu prea ai cu cine discuta azi,la toate incercarile tale de a co-munica si a colabora, primestiinapoi replici monosilabice,refuzuri si chiar reactii nepla-cute, incat aproape ca ar fibine sa reduci la minimumorice dialog. (pag.4)

Deputatul Velcea,
candidează la funcţia
de primar (pag.2)
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CChhiimmiiSStt,,

cu experienţă de lucru în
laborator. 
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Scandal pentru un
incinerator de
animale (pag.5)

Meci de locul doi! (pag.6) Bărbatul în vârstă de 65 de ani, era
condamnat pentru furt calificat. Trupul

neînsufleţit a fost dus la Serviciul de
Medicină Legală Argeş, pentru autopsie. 

Beat, biciclistul
a făcut accident

Proxenet condamnat,
dar liber!
În urmă cu trei ani, cazul proxeneţilor

de la Curtea de Argeş ţinea prima
pagină a ziarelor. Oameni influen/i din

oraș intrau în sfera suspec/ilor.
În urma celor 31 de descinderi au

avut loc arestări, fiind pus sechestru
pe case și mașini foarte scumpe.

Instan/ele au început să dea
sentin/ele în cunoscutul caz. 

Scăpăm de caratină 
cu măsuri mai dure!

Ieri, zi de foc pentru jude/ul Argeș, când urma să fie luate decizii privind
carantinarea unor localită/i din jude/. Între acestea, orașele Pitești și Mioveni. 

La finalul întâlnirii s-a ajuns la concluzia că nicio
localitate nu îndeplinește to/i cei opt indicatori de

solicitare a carantinei sau izolării zonale. 

Prefectul Emanuel Soare a chemat la întâlnire 29 de
primari ale unor localită/i cu multe cazuri de cornavirus. 

Astăzi va avea loc Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în
cadrul căruia vor fi propuse noi măsuri. Între acestea şi purtatea

măştii de protecţie în spaţii închise şi deschise.  

Deţinut mort în celulă!
Ieri la Penitenciarul Mio-
veni un deţinut a decedat

după ce i s-a făcut rău.

Un accident mai puţin obişnuit a avut loc ieri,
în comuna Rociu. Un biciclist din localitate,

beat criţă, a fost rănit după ce a lovit o maşi -
nă. S-a lovit la cap, fiind transportat la spital. 
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