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Germania a impus res-
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Facturile de apă sau
canalizare, au devenit
titlu executoriu (pag.5)

Două promovări în
Liga I cu FC Argeș! (pag.6)

În următorul sezon, două
echipe vor da barajul!(pag.7)

Muncitorii au lăsat o
groapă în mijlocul
drumului! (pag.5)

Dezgustătoarele
lupte din lumea
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Fermierii
vor primi
despăgubiri!

Din punctul meu de vedere

FC Argeș începe
pregătirea pentru
Liga I
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Copil de 14 ani mort,
la MIhăeşTI!

La sfârşitul săptămânii,
pe DN 73, s-a produs un

accident rutier grav, în ur-
ma căruia un băiat a dece-
dat, iar alţi doi au ajuns la

spital în stare gravă.

Interlop periculos,
extrădat din Germania

Un câmpulungean dat în urmărire internaţională de peste un an de autori-
tăţile din Argeş, a fost extrădat în weekend din Germania. Bărbatul este un

interlop cunoscut din clanul Boceanu, fiind acuzat de trafic de persoane.

Pe numele lui Lucian Boceanu exista un mandat de ares-
tare preventivă din luna februarie a anului trecut. Indivi-
dul este cercetat într-un dosar de către DIICOT Piteşti în

urma unei anchete demarată de autorităţile elveţiene după
ce s-a stabilit că o reţea de proxeneţi argeşeni aveau mai

multe victime obligate să se prostitueze.
Una dintre tinere a fost ucisă
de un client, fata fiind la un
moment dat sub suprave-
gherea lui Lucian Boceanu.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Încredere şi fidelitate!Visezi să deţii puterea ab-solută, dar nu te îmbăta cu apărece! Nu tot ce ţi se pare ţie căe de succes, chiar este, ca ata-re fii mai realist când îţi pro-pui un scop măreţ. (pag.4)

Urmăriţi rezultatele
extragerii LOTO pe site-ul

www.curier.ro
Trei indivizi au tâlhărit un bărbat

care încerca să îţi recupereze o dato-
rie. Omul s-a ales şi bătut şi cu banii
luaţi. Cei trei au fost arestaţi preven-
tiv  de Judecătoria Curtea de Argeş. 

În loc să-i înapoizeze 
datoria, l-au tâlhărit!
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