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Târgul din Lerești își
deschide por/ile! (pag.2)

Tot mai multe femei,
şomere! (pag.5)

Romsilva vinde
populaţiei lemne
pentru foc (pag.5)

Regal atletic pe Cluj
Arena! (pag.6)

Detaşare şi maturitate!Nu te mai gândi la ce a fost,nici de unde vii, nici ce ai lăsatîn urmă, ci încearcă să te con-centrezimaimultlatimpulpre-zent,laceeacefaciînacestmo-ment. (pag.4)
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Pe dl Emanuel Soare
trebuia să îl muşte
cărţile din vasta sa
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Distan/are,
măști și
prezen/ă
prin
rota/ie!

Din punctul meu de vedere

Budeasa s-a retras şi a
fost dezafiliată!
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Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că cea de a
treia victimă a avut nevoie de opt luni de îngrijri medicale.  

Guvernul, ţeapă de 
2 milioane de dolari!

Din raportul Curţii de Conturi

Într-un raport al Curţii de Conturi,
încheiat în luna august, privind
starea de urgenţă sunt evidenţiate
abateri finaciare grave fiind depistat
un prejudiciu de 38.3 milioane de lei. 

S-a constatat că unele firme au fost
favorizate, mai mult, au existat si tua -

ţii când anumite produse necesare pro -
tejării populaţiei au fost cumpărate la
un preţ mult mai mare faţă de alte ofer -
te de pe piaţă. Într-un contract pă gubos,
a fost plătit un avans imens pen tru nişte
ventilatoare care nu au mai sosit dar
nici banii nu au fost recupe raţi, valoarea
fiind de două milioane de dolari.  

În urma accidentului provocat de Daniel Chiţoiu,

O victimă a necesitat
opt luni de îngrijiri!

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, a fost trimis în judecată sub
acuzaţia de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă,

după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, pe
baza probelor și a expertizei tehnice au contatat că este vinovat de
moartea a doi oameni şi rănirea gravă a altei persoane.

Au obţinut credite
cu Acte fAlse!

Șapte persoane au fost trimise
în judecată după ce s-a stabilit

că au ob/inut credite cu acte
false. După ce au intrat în pose-
sia ba nilor, aceștia nu au mai a -

chitat ratele aferente și astfel
oamenii legii au intrat pe fir,

descoperind ilegali tă/ile comise
la ob/inerea împrumuturilor. 

3
pagina

3
pagina

3
pagina


