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Comerţul în
comune
încalcă toate
regulile!

Din punctul meu de vedere
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Traficul a fost paralizat în zonă de
coliziunea în lan, și patru persoane
au ajuns la spital. Unul dintre șofe -
rii implica,i a rămas fără splină,
fiind dus direct în sala de opera,ii.

Se pensionează o
temută judecătoare!
Ieri pe ordinea de zi în şedinţa Sec ţiei pentru judecă tori a Consiliu-
lui Superior al Magis traturii s-a aflat ce rerea de pensionare a unei

cunoscute judecătoare din Argeş, aceasta fiind aprobată.
Este vor ba de Mirela Sorina Popescu, fost pre -

şedinte al Curţii de Apel Piteşti care lucra de peste
10 ani la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Magistrata are o
ac tivitate de trei

de cenii, în timpul
că rora a trimis la
în chisoare per-
soane celebre. 

Coliziune în lanţ provocată de un TIRUn accident
rutier în care

au fost implicate
două TIR-uri, un
autocamion și
un autoturism,
soldat cu patru
victime, a avut
loc miercuri
seara la Bascov,
de DN7.

A făcut prăpăd pe şosea,
la Bascov! 

Percheziţii acasă la
Stelică CrăciunIeri după-amiază poliţiştii dincadrul Poliţiei Muncipiului Piteştiau efectuat percheziţii acasă laomul de afaceri Stelică Crăciun,cumnatul primarului comuneiMărăcineni, Nicolae Dascălu. Des-cinderile au avut loc se pare, într-un dosar penal de ameninţare, po-trivit unor surse. Stelică Crăciuna fost implicat de-a lungul tim-pului, în mai multe scandaluri,acesta fiind şi cercetat în unele do-sare. Vom reveni. M.S.

Copiii i-au înapoiat portofelul cu bani!
Gest deosebit făcut de doi copii

care au găsit un portofel cu
bani şi l-au înapoiat celei care 
îl pierduse. Cei doi băieţi, unul
de 15 ani altul de 16 ani, nu s-

au gândit nicio clipă să păstreze
banii pentru ei. Cel mai mare a

povestit că în urmă cu ceva
timp şi-a pierdut telefonul mo -
bil aparatul fiindu-i înapoiat. 

S-a gândit că este momentul să
întoarcă şi el fapta bună! 
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