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Firmele argeşene pot
accesa mai multe pro-
grame de finanţare (pag.2)

Firmele argeşene pot be-neficademaimulteprogramede finanţare pentru a trecemaiuşorpestecrizafinanciarăprovocată de epidemia de co-ronavirus , iar înscrierile pen-tru aceastea deja se fac.
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CS Dacia Mioveni,
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Transmiterea COVID-19
crește la vreme rece!

Curs valutar: Euro - 4.8404 USD - 4.0631 Gramul de aur - 256.7054

Un nou compartiment
în Spitalul Mioveni(pag.2)

Compartimentul de Recu-perare Medicină Fizică și Bal-neologie ce își desfășura acti-vitatea în spitalul OrășenescMioveni în corpul vechi, s-amutat în clădirea nouă.
Se construiesc mai
puţine clădiri
rezidenţiale (pag.5)

Potrivit informaţiilor datelunipublicităţiideInstitutulNa-ţionaldeStatistică,numărulau-torizaţiilordeconstruirepen-truclădirirezidenţialeeliberateîn primele şapte luni ale anu-lui în curs a fost mai mic cu10,5%, respectiv 21.992, faţăde cel consemnat în perioadacorespunzătoare din 2019.
44 milioane lei, ajuto-
rul social pe iulie (pag.5)

Conformdatelorcentraliza-tedeAgenţiaNaţionalăpentruPlăţişiInspecţieSocială(ANPIS),sumatotalăplătităînlunaiulie2020 de statul român pentruajutorul social (venit minimgarantat) s-a ridicat la 43,999milioanedelei,sumamedieplă-tită fiind de 262,92 de lei.

După accident şoferul
a ajuns în arest!

Autoturismul de lux a luat foc în timpul mersului, în apropiere de
două benzinării și de mall. Pompierii nu au mai putut salva ceva
din autoturism. Șoferul a reușit să coboare înainte de a fi rănit!

Inconștien0a de care a
dat dovadă un bărbat, în
vârstă de 30 de ani, din

Mioveni, l-a dus în arest.

Îi sunt aduse acuza0ii
grave după ce a con-

dus ilegal și a provocat
accident. În urma acci-
dentului prietenul lui

a ajuns în spital.

Mercedes făcut scrum!
O mașină de mii de euro a fost distrusă
complet din cauza unei defec0iuni

I-a dus portofelul plin cu bani,
unui pensionar

Un piteştean a găsit un portofel în coşul de
cumpărături la un hipermarket din Piteşti.

Omul s-a uitat înăuntru şi a găsit actele pro-
prietarului dar şi o sumă importantă de bani.
Afând adresa, s-a dus acasă la păgubaş pentru
a-i înapoia bunurile. Era un pensionar din co-
muna Budeasa care a fost impresionat de ges-

tul de omenie al piteşteanului.

Guvernul a decis:

De astăzi se redeschid
restaurantele
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