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Curs valutar: Euro - 4.8336 USD - 4.0757 Gramul de aur - 267.2285

Management nou la
Juridic, la Dacia (pag.5)

Începând din luna septem-brie a acestui an, Livia Dumi-trescuvaconduceactivitateaDi-rec(ieiJuridiceaGroupeRenaultRomânia.
Se construiește mai pu*in
decât anul trecut! (pag.5)

Potrivit datelor InstitutuluiNaţionaldeStatistică,numărulautorizaţiilordeconstruirepen-truclădirirezidenţialeascăzutcu 12,1% în primele şase lunidin acest an, comparativ cuaceeaşiperioadăaanuluitrecut.
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Entuziasm şi pasiune!Dacă situaţia devine un piccam tensionată în jurul tău fărăca tu să ai vreo contribuţia laaceastă problemă, nu încerca săte lupţi, pentru că agresivitatealor creşte cu fiecare încercare ata de a calma situaţia. (pag.4)

Domnul
Apostoliceanu

zâmbește trist, iar eu
îi sunt alături
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Se caută
asisten*i
maternali!

Din punctul meu de vedere

Cine va fi adver -
sarul de la
baraj?
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FAmILIst şAntAjAt 
de o fată - bărbat!

Un argeșean în vârstă de
63 de ani, care are o fa milie

respectabilă, a căzut în
plasa în tin să de un infractor

și a ajuns să fie șanta jat.

Individul s-a fo losit de slăbiciunea
sexuagenarului că ruia îi plăceau tine -

rele şi nu a putut face faţă ispitei! 

Arestat că a golit cardul
unei pensionare!
Un bucureştean a ajuns în arest după ce a folosit, fără drept, un card ban-
car şi a scos toţi banii din cont. El a utilizat, în mod repetat, instrumentul
de plată, până a golit contul beneficiarei. Acesta îi aparţinea unei pensio-
nare din Piteşti, în vârstă de 70 de ani. Femeia şi-a dat seama că nu mai

are cardul la mai bine de o lună după ce banii dispăruseră din cont.  

Cristian Gentea, preşedintele clubului FC Argeş, are ambiţii mari în noul sezon 

“În Liga I ne-am propus să
fim în zona play-off-ului!!”
FC Argeş a revenit în Liga I după o absenţă de 11 ani iar Piteştiul va avea din nou
echipă pe prima scenă fotbalistică a ţării. Meritul cel mai mare în obţinerea aces-
tei performanţe îl au jucătorii şi staff-ul tehnic, dar şi conducătorii clubului care

au stabilit strategia câştigă toa re. Această promovare nu ar fi fost posibilă fără
sprijinul financiar al Primăriei Piteşti care prin Consiliul Local au alocat banii ne-

cesari pentru asigurarea unui buget care să permită atingerea acestui obiectiv. 
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