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Tel. 0729.800.578.

Cu ocazia zilei de
Sfânta Maria

primiţi din partea mea şi a
Consiliului Local al comunei

Albeştii de Argeş,
multă sănătate, realizări, îndeplinirea

tuturor dorinţelor precum şi
traditionalul

LA MULTI ANI!
PRIMAR GABRIEL POPA

PRIMARIA
BUZOEŞTI

În ziua de Sfânta Maria să
se răsfrângă asupra

dumneavoastră, toată
bunătatea şi dragostea

izvorate dintr-o inimă mare
Dumnezeu să vă

călăuzească paşii spre fericire şi bucurie!
La Mulţi ani!

PRIMAR ION TANASE

PRIMĂRIA
ANINOASA

De Sfanta Marie,
zi de mare sărbătoare,

primiţi din partea mea ,
cele mai sincere urări de

bine, sănătate, mult noroc
şi nemărginită bucurie!

LA MULTI ANI!
PRIMAR ŞTEFAN BENONIE

PRIMARIA AREFU
Fie ca Sfânta Maria să

decoreze fiecare rază de
soare care ajunge la

dumneavoastră,
cu succes, fericire,

prosperitate şi împlinire.
La mulţi ani!

PRIMAR GHEORGHE STOICAN

Proprietarul vilei arse
internat la Bucureşti!

În ediţia de ieri a
ziarului nostru v-am
relatat despre incen-
diul izbucnit la o vilă
de pe strada Pinilor,

din Piteşti.

Echipajele SMURD solicitate l-au găsit la faţa locului pe proprietarul casei, un bărbat în
vârstă de 53 de ani cu arsuri de gradul 1 pe aproximativ 60 % din corpului. Din infor-
maţiile primite de la ISU Argeş acesta ar fi încercat să stingă incendiul. Victima a fost
transportată în stare
conştientă la un spital
din Bucureşti.

PRIMARIA
ALBEŞTII DE MUSCEL

Cu ocazia zilei de
Sfânta Marie

vă doresc zile frumoase şi
luminate pline de iubire,

sanatate si bucurie I
LA MULTI

ŞI FERICIŢI ANI!
PRIMAR CATALIN MANTA

Accident cu 3 maşini pe
stada Depozitelor!

Un accident de circulaţie în care au fost im-
plicate trei autoturisme s-a produs ieri dimi-

neaţă pe strada Depozitelor din Piteşti.

Evenimentul rutier
s-a soldat din fe-
ricire doar cu pa-

gube materiale
destul de serioase.
În urma impactu-
lui, două persoane
au fost rănite şi au

avut nevoie de
ajutorul medicilor. 3
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