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14 locuri de afişaj elec-
toral în Mioveni (pag.2)

Primăria Mioveni a stabilitlocurilespecialedeafișajelec-toral pentru alegerile locale,care vor avea loc 27 septem-brie 2020 Panourile vor fiamplasateîn14zonedinoraş.
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Curs valutar: Euro - 4.8404 USD - 4.0968 Gramul de aur - 252.7612

Deficit bugetar de 50
mld lei (pag.5)

Primele 7 luni din acest anau dus decalajul dintre veni-turile la buget și cheltuielileStatului la aproape 50 de mi-liarde de lei (4,7% din PIB),arată datele publicate ieri deoficialii Ministerului Finan-telor Publice.
După puncte, la
Mediaş! (pag.6)

FCArgeşvaîncercaînacestweek-endsăobţinăprimavic-torie de la revenirea în Liga I.Piteştenii şi-au propus să ob-ţină un rezultat bun în con-fruntareadevineri,delaora18,din deplasare cu Gaz MetanMediaş,echipăcareaterminatsezonul trecut pe locul 6.

Greşeli şi acuze!Oricât ai încerca să fii im-parţial şi obiectiv, tot vei de-favoriza pe cineva, ca atare nute mai chinui atâta să fii echi-distant. Fii tu însuţi, aşa cumeşti, fărăatescuzamereu, fărăa-ţi explica reacţiile, gesturile,replicile la tot pasul. (pag.4)
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Mai lăsaţi-mă
cu

echidistanţa!
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Se înfiin-ează
Poli-ia
Animalelor

Din punctul meu de vedere

Programul turului
Liga II 

~SPORT~

� pagina 7 ⚽Sezonul 2020-2021

Percheziţii la Piteşti şi Mioveni

Au pariat de pe conturi
false!
Mai mul-i argeșeni s-au trezit

cu înştiinţări de plată de la
ANAF, ca urmare a unor profi -
turi de care nu aveau habar!

Oamenii s-au interesat şi nu mică
le-a fost mirarea când au aflat că
impunerile vin după ce au jucat
la pariuri şi au câştigat! Au sesi -
zat poliţia şi totul a ieşit la iveală.
Ieri, oamenii legii au organizat 7
percheziţii la cei care au pus la
cale un întreg mecanism, folo sind
datele de identificare ale păgu -
başilor, fără acordul acestora.

Un bărbat în vârstă
de 43 de ani a avut

parte de un incident
nedorit în timp ce se
afla cu maşina la o
vulcanizare din Piteşti.

Ameninţat cu cuţitul, la
vulcanizare!

S-a răsturnat cu maşina
în curbă

În urma unei altercaţii cu un alt client,
acesta  fost lovit şi ameninţat cu cuţitul. 

Agresorul a fost reţinut sub acuzaţia 
de loviri şi alte violenţe şi ameninţare. 
Individul este un recidivist cunoscut 

cu un comportament agresiv. 
~ ~ ~ Şoferul avea permis de o lună ~ ~ ~ 

Lipsa experienţei la volan şi-a spus cuvântul ieri, în
cazul unui şofer în vârstă de 66 de ani, din Brăila.

În ciuda vârstei, bărbatul
avea permis de conducere

de aproximativ o lună. 

Un bărbat bolnav

A dispărut noaptea
de acasă!

Un bărbat în vârstă de
79 de ani, din Câmpu-

lung, este căutat de marţi
de rude şi poliţişti.
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