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Este obligatorie
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Bogdan Marişca a câşti-
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Şoferul fără permis

Şi-a băgat prietenul
în comă!
Grav accident rutier
produs pe DN 73, pe raza
comunei Schitu Golești, sat
Lăzărești. Un bărbat se află
în spital în comă de gradul
3 iar celălalt are leziuni
uşoare, fiind lovit la cap.
Cel care a condus mașina,
un băiat de 26 de ani din
Stâlpeni, nu poseda
permis de conducere.

O poveste de dragoste a sfârşit prost pentru ambii parteneri.
Unul a fost condamnat iar onoarea fetei a fost grav afectată!

Totul din cauză că, după ceartă, tânărul a şantajat-o şi a
ameninţat-o pe fată că va publica poze în

care ea apărea în ipostaze indecente. Îi
cerea în schimb să continue relaţia.

Şantajată pentru
patide de amor!

Condamnat după ce şi-a
răpit fosta concubină
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Curier Tv împlinește 9 ani!
Cea mai iubită televiziune a argeșenilor, Curier Tv împlinește 9 ani! Televiziunea
sufletului tău condusă de Marilena Bara!ă a emis pentru prima dată în urmă cu

9 ani, având acum mii de ore de transmisiuni. Curier Tv a reuşit pe parcursul celor
9 ani să intre în casele argeșenilor și să le aducă programe și emisiuni deosebite,

care satisfac și cele mai exigente preten!ii. Emisiunea " Marilena Barata in direct”
,transmisă zilnic de luni până vineri, a menţinut de-a lungul timpului interesul şi

atenţia telespectatorilor. Marilena Baraţă dezbate în fiecare seară evenimentele la
zi, uneori punând în dificultate invitaţii iar jurnalele de ştiri pun la curent argeşenii

cu tot ceea ce se întâmplă în judeţul nostru şi nu numai. La mulţi ani Curier Tv!


