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Se oprește curentul în
Mioveni (pag.2)

Distribuţie Oltenia execută lu-crări programate în reţeleleelectrice pentru creşterea gra-dului de siguranţă şi continui-tate în alimentarea cu energieelectrică a consumatorilor,precum şi a îmbunătăţirii pa-rametrilor de calitate ai ener-giei electrice distribuite.
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Curs valutar: Euro - 4.8552 USD - 4.1033 Gramul de aur - 254.3871

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Linişte şi pace!Vă înţelegeţi de minune,aveţi atâtea vise în comun şi văpuneţi forţele laolaltă pentrua le vedea cât mai repede îm-plinite. Fie că e o relaţie de dra-goste care evoluează de mi-nune, fie că e o relaţie de afa-ceri care se dezvoltă armonios,ai mari aşteptări de la omuldin faţa ta.   (pag.4)

Vandalism elegant, la
Câmpulung (pag.5)

Elevii din Câmpulung auales să petreacă zile din vaca-n%a de vară, muncind în folo-sul comunită%ii. În cadrul ac%iu-nii ”Vandalism elegant”. 
S-a deschis zona de
picnic Făget (pag.5)

Începând cu wee-end-ultrecut  zona de picnic de la Fă-get, precum și parcurile de joa-că pentru copii, din Mioveni aufost redeschise.

Harta epidemiologică din Argeș 

Numărul de cazuri de
CoViD-19 pe localităţi
�� O singură localitate este în zonă roşie, iar aici elevii vor face cursurile de acasă, onlline �� Alte opt localităţi
sunt în zona galbenă, aici şcoala urmând să se desfăşoare în scenariul doi şi cu prezenţă la cursuri şi de acasă
online �� Deciziile finale însă, vor fi late de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de posibilităţi.

Începerea noului an școlar este în plină dezba-
tere existând ample analize pentru a se stabili în

ce tip de scenarii de încadrează școlile pentru
desfăşurarea cursurilor. Ministerul Sănătăţii  a

publicat ieri lista ratei de incidenţă a cazurilor de
infecţie cu SARS-COV-2 şi harta localităţilor unde
cursurile se vor ţine doar online. În Argeș o sin-
gură localitate este marcată ca fiind zonă roșie. 

Curtea de Conturi a descoperit nereguli la mai multe instituţii 

Curtea de Conturi a întocmit un raport spe-
cial, care conţine 162 de pagini, privind

„Gestionarea resurselor publice în pe-
rioada stării de urgenţă”, realizat la

cererea Parlamentului României.
Au fost descoperite mai multe nere-
guli privind modul cum au fost chel-

tuiţi banii publici în pandemie. 

SPoruri ilegAle la DSP
Argeş în starea de urgenţă

Au fost încheiate acorduri cu firme străine pentru furnizare de echipa mente
medicale, nefiind respectate preve derile din contracte. Au existat situaţii în care

de la bugetul de stat au fost suportate chel tuieli enorme privind transportul
acestor pro duse, deşi acest lucru intra în sarcina furnizo rului.

În raportul Curţii de Conturi o bilă neagră are şi DSP Argeş care a acordat ilegal sporuri salariale, în perioada stării de urgenţă.

Accident în intersecţie
Un șofer neatent  a provocat ieri un acci-
dent soldat cu rănirea a două persoane
și pagube importante.  Acesta nu s-a asi-
gurat în timpul unui viraj și a lovit un alt
autovehicul care circula regulamentar.

Evenimentul rutier a avut loc în interse-
c.ia de lângă biserica Sfântul Ilie.  
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