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12 din 16
Ministere au
primit bani
la rectificare

Debut cu stângul
în Liga I!

~SPORT~
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~ Mai citiţi ~
Pensia minima garan-
tată va fi de 800 lei(pag.2)

Amendaţi pentru
poluarea cu ţiţei! (pag.2)

”Sper într-o
colaborare de lungă
durată!” (pag.6)

“Jucători buni şi
dornici de
performanţă!” (pag.7)

Proiecte noi şi valoare!Eşti încurajat să începi unproiect nou în carieră, ceva ceţi-ar pune foarte bine în va-loare spiritul de conducător,inteligenţa, iniţiativa şi cura-jul. (pag.4)
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Din punctul meu de vedere

A lovit cu toporul şi 
a ameninţat poliţiştii

Un scandal de pomină a
făcut Ionel V., de 31 de ani,

din comuna Corbi, sâm-
bătă, incidentul ducându-l
în arest. El este acuzat de

loviri și alte violen.e după

ce și-a rănit un vecin cu to-
porul dar și de ultraj. Asta

din cauză că, la sosirea
echipajelor de poli.ie, scan-
dalagiul și-a îndreptat furia

asupra oamenilor legii. 

Asistenta medicală
a murit de COVID-19

S-a înregistrat primul
deces din cauza SARS

CoV 2, în rândul cadrelor
medicale din

Câmpulung. O asistentă
de 47 de ani care îşi

desfăşura activitatea în
Secţia Ginecologie s-a

stins, sâmbătă
dimineaţa, pe un pat din
Spitalul Judeţean Argeş.
Femeia a fost confirmată

pozitiv, pe 3 august. 

Campanie electorală
cu cătuşe!

Luptă electorală
acerbă pentru

fotoliul de primar, la
Primăria Mărăcineni!

După ce Stelian Crăciun, cumna tul ac-
tualului edil, Nico lae Dascălu, a ajuns
în arest, un alt politician a petrecut o

noapte în celulă, la IPJ Argeș. Este
vorba de șeful PNL Mărăcineni, Marian
Po pescu, bărbatul care l-a reclamat pe

Stelian Cră ciun. Cei doi au fost elibe-

ra.i, fiind plasa.i sub control judiciar
după ce s-au acuzat reciproc de loviri
și amenin.ări. În cazul lui Stelian Cră-

ciun, anchetatorii nu au avut o singură
sesizare. Se spu ne că au fost trei per-

soa ne care s-au plâns că ar fi fost ame-
nin.ate și șan ta jate de afacerist

3
pagina

3
pagina

3
pagina


