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Se distribuie tabletele
pentru secţiile de
votare (pag.2)

Argeşeanca finalist la
Vocea României a lan-
sat prima piesă (pag.5)

103 mii de Duster
produse primele 8
luni ale anului (pag.5)

Mutu, al doilea succes
ca selecţioner (pag.6)

Negaţii şi probleme!Deschide bine ochii ori decâte ori ţi se fac promisiunimăreţe, mai ales dacă e vorbaşi de bani. (pag.4)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Apostoliceanu solicită
confruntări, Gentea

joacă tenis de masă cu
alegătorii
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Actualită1i
COVID-19
în sezonul
de toamnă

Din punctul meu de vedere

Derby de tradiţie
în Trivale! 
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Copii răniţi după ce au căzut
din căruţă!
Doi minori au ajuns în spital
după ce calul de la căruţa în care
se aflau s-a speriat şi a smu cit-o
la fugă. Băieţeii de 4 şi 9 ani, au
căzut din că ruţă şi s-au lovit. 

Explozie la Leordeni
O explozie a avut loc, la 
Leor deni, în locuinţa unui
pensionar în vârstă de 74 de
ani. Bătrânul a ajuns la spital
cu arsuri. Totul din cauza unor
scurgeri de gaze de la butelie. 

Ministrul Marcel Vela a anunţat

Cum va funcţiona Poliţia
pentru Siguran1a Școlară

Ieri în cadrul Ministerului
de Interne a avut loc o vi-

deoconferinţă în care minis-
trul Marcel Vela a anunţat

că a semnat ordinul pentru
înfiin1area Direc1iei pentru
Siguran1a Școlară în cadrul

Poli1iei Române.

Fraţii agresori încearcă
să scape!

Vor clemen1ă

Fra1ii din comuna Merişani, acuza1i că au ucis
un om în bătaie în timpul unei alterca1ii în
trafic, revin în aten1ie, într-un nou proces

aflat pe rolul instan1elor. Sunt acuza1i de ten-
tativă de omor după ce au bătut doi consă-
teni, unul fiind tăiat cu sabia. Dosarul a fost
înregistrat, ini1ial, pentru săvârșirea infra-

c1iunii de loviri și alte violen1e. Ultima cerere
a fraţilor Mihai Adrian T. de 22 de ani și Leo-
nard Florian T. de 24 de ani, din comuna Me-
rişani, este una incredibilă. Ei cer schimbarea
încadrării juridice sperând într-o împăcare.

Asta după ce în dosarul afaceristului unul din-
tre ei a fost achitat iar celălalt a primit o pe-

deapsă de 6 ani și 4 luni cu executare. 3
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