
~ Mai citiţi ~
"Ne-a pricopsit cu
un prefect care ne
părăseşte în mijlocul
pandemiei!" (pag.2)

Cotidian independent al judeţului argeş www.curier.ro

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
12 pagini

2lei
anul XXVi nr. 7828

Marţi, 11 august 2020

Salariaţii hărţuiţi
moral vor putea

cere despăgubiri
angajatorului!
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Două goluri,
pe greşeli!
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Copil
accidentat
când mergea
cu bicicleta

Curs valutar: Euro - 4.8359 USD - 4.1129 Gramul de aur - 268.7021

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Încurajări şi reuşite!Detaşează-te de eşecuriletrecutului, de amintirile caremai dor, de evenimente carete-au marcat cândva, pentrucă ai învăţat din toate acesteala vremea respectivă. (pag.4)

Un militar se zbate
pentru oamenii fără
adăpost!   (pag.5)

Concursul “Lada de
zestre” şi-a desemnat
câştigătorul (pag.5)

Campionii au făcut
spectacol la Cupa
României! (pag.6)

Cazul:
Biciclişti
spul beraţi 
de un şofer

Afacerişti trimişi la închisoare

Doicopii
la Mihăieşti!

morţi
Dumnezeu i-a luat la el!

În ediţia de ieri a ziarului nostru v-am relatat des-
pre un accident rutier grav, produs acum câteva
zile pe DN 73, în urma căruia un băiat a decedat,

iar alţi doi au ajuns la spital în stare gravă. 

Din verificările, efectuate de poliţiştii
din cadrul Biroului Rutier Câmpulung, s-
a stabilit că Viorel B. un bărbat de 53 de
ani, din Bughea de Sus, care conducea un
autoturism Nissan pe DN 73, din direc-

ţia Piteşti către Câmpulung, a pierdut
controlul asupra direcţiei de mers, po-
sibil pe fondul oboselii, intrând în coli-
ziune cu doi biciclişti, unul dintre aceştia
având şi un pasager pe bicicletă. 
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Fiul primarului din Cotmeana
arestat pentru tâlhărie!

Șoc în familia unui
primar din Argeș
care s-a trezit cu
masca-ii la ușă și
cu fiul încătușat!

Singurul lucru pe care a mai putut să-l facă edilul a fost să-i angajeze
odraslei un avocat bun. În ciuda eforturilor familiei de a-l scoate basma
curată, fiul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma sentin-ei

dată de Judecătoria Sectorului 1 București, sub acuza-ia de tâlhărie. 

Doi afacerişti din
Argeş au fost con-
damnaţi pentru
evaziune fiscală
şi au de plătit o
sumă uriaşă la
bugetul de stat.

Tribunalul Argeş
a dispus seches-
trul asigurator 
pe bunurile in-

culpaţilor. 3
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