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Bulevardul Pardon,
transformat în centru
istoric! (pag.2)

Pescuitul cu
semin,e (pag.5)

Radu Voinescu a
semnat cu BCM U
Piteşti! (pag.6)

Decizii şi încredere!Cineva te stimulează să teimplici într-o activitate nouă,care merită atenţie, numai căinteresul tău s-ar putea să sestingă repede, descoperindcă roadele nu sunt chiar atâtde interesante. (pag.4)
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Căminul 
a devenit

locuin,e
sociale!
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Şoferii,
inginerii şi
contabilii, cei
mai căutaţi! 

Galben-verzii
debutează în noul

sezon!

~SPORT~
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Bărba tul, în vârstă de 69 de ani, de
afla la volanul unui autoturism, în

maşină cu el fiind trei minori. Fiind

rănit la cap, a fost preluat de pe A1
de un elicopter SMURD, fiind trans-

 portat la un spital din Bucureşti. 

Viceprimarulamurit
de COVID!
A încetat din viaţă Marin Kral,
viceprimarul comunei Albota. 

Primarul Ion Dumitru a fost cel
care a dat cumplita veste. Acesta a
transmis un mesaj emo,ionat pen-

tru omul alături de care a lucrat
mul,i ani și i-a fost prieten. 

American rănit, luat 
cu elicopterul de pe A1
Un cetăţean ame rican a fost grav rănit ieri, în urma
unui accident care a avut loc pe A1, la ki lometrul 101. 

Câine legat şi târât pe
şosea cu maşina!

Proprietarul s-a ales cu dosar penal

Imagini crunte la Leordeni,
miercuri, unde un câine a fost

târât de maşină o porţiune
bună de drum.  Ulterior, bie-
tul animal a fost abandonat
pe malul unui râu, mai mult

mort decât viu. 
Proprietarul s-a ales cu dosar penal. Acesta 

a declarat că a fost vorba de un accident. 
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