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Patru profesori de
nota 10! (pag.2)

Dintre cei 127 de candia(icare s-au prezentat la probascrisă, au promovat 90. Patrucandida(iauob(inutnotede10.Contesta(iile se pot depunepână astăzi la ora 12.00.
Scutiri de penalităţi la
Primăria Mioveni (pag.5)

Locuitorii Mioveniului aufostscuti(idecătreautorităţi-le localedepenalită(ilepentrudatoriile restante la Primărie.
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Restan0ele
la creditele
în lei au
crescut!

La un pas de
promovare!
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Seriozitate şi speranţă!Acasă, totul evoluează foar-te bine pentru că reuşeşti săaduni în jurul tău şi pe ceilalţimembri ai familiei pentru unplan comun interesant. (pag.4)
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Viceprimari bolnavi
de coronavirus!

tânăra i-a minţit pe poliţişti
că este în pericol!

O tânără a pus pe jar mai mulţi poli-
ţişti după ce a sunat la 112 şi a anun-

ţat că viaţa ei este în pericol. Inter -
locutoarea a reclamat un caz de vio-

lenţă în familie, dând de înţeles că este
agresată de concubin. A închis repede,

refuzând să ofere detalii despre iden-
titatea sa şi despre locul unde se află.
Oamenii legii au reuşit să o găsească
numai că, atât ea cât şi concubinul au
negat că ar fi avut loc vreun conflict şi

că ea ar fi sunat. 

A furat un telefon şi
a ajuns la închisoare!

Pe 23 iulie, vice prima-
rul munici piului Câm-

pulung şi soţia acestuia,
s-au testat pentru a afla
dacă sunt sau nu infec-

taţi cu SARS CoV-2.

Testele acestora au fost pozitive, iar, pen-
tru că nu aveau simptome, cei doi au stat
izolaţi la domiciliu, fiind supravegheaţi
permanent de către medicul de familie,
urmând şi un tratament de specialitate.
Şi Nicolae Ardei, viceprimarul comunei
Mărăcineni, a fost infectat cu COVID-19.

Alertă falsă
la 112

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Bu-
ghea de Sus a ajuns la închisoare. El a primit

o condamnare de 2 ani şi 6 luni, după ce a
furat un telefon. Împreună cu fratele, minor,

acesta a tâlhărit o femeie. Deşi prima in-
stanţă l-a condamnat cu suspendare, la apel,
magistraţii au dispus executarea pedepsei. 

Judecătorii au făcut dreptate

PEDEAPSA TATĂLUI
violator a fost majorată!
După ce a ieşit din în-
chisoare a încălcat de
mai multe ori inter-

dicţia de a se apropia
de fată, fiind prins de
poliţiştii care îl verifi-
cau, în casă, alături de
copilă. Ieri după ce a

fost dată setinţa a fost
ridicat şi dus înapoi la

penitenciar. 
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