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Taxele de la Toamna
Piteşteană deduse cu
50%! (pag.5)

Ambrozia vă aduce
amenzi mari! (pag.5)

În Piteşti se acordă
tichete sociale pentru
copiii defavorizaţi(pag.5)

"Căutăm jucători buni
să îmbunătăţim
echipa!" (pag.6)

Principii şi libertate!Relaţia cu instituţiile statu-lui este în prim plan de parcăar fi venit vremea unor pro-iecte majore, de care depindeimaginea ta profesională saureputaţia ta. (pag.4)
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Un sacerdot
din pielea

goală
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Centrul istoric al
Câmpulungului,
va avea faţă
nouă!

Din punctul meu de vedere

“Nu am câştigat, 
dar acest lucru se va

schimba!”

~SPORT~
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Lumea afacerilor din Argeş a primit marţi
seară o veste tragică. Silviu Procopiu, unul
dintre patronii Casei de Vinuri Ştefăneşti -

MARCEA şi fiul omului de afaceri Relu Proco-

piu, patronul VM Comp, a murit. Bărbatul a
fost găsit fără suflare în zona Canalului Şon-

tea, din Delta Dunării, după ce grupul de
prieteni cu care se afla l-a dat dispărut. 

Patronul Casei de Vinuri
MARCEA a murit înecat!

A furat bijuterii
de 20.000 lei!

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Drăganu au
continuat cercetările într-un dosar penal privind

săvârşirea infracţiunii de furt calificat, şi au reţinut marţi un
bărbat de 25 de ani, din Miceşti. Din cercetări s-a stabilit că
în cursul lunii iulie 2020, tânărul ar fi pătruns prin efracţie
într-o locuinţă din comuna Drăganu, de unde ar fi sustras
bijuterii în valoare de 20.000 de lei.

Arestaţi pentru spargeri de locuinţe!
Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Lunca Corbului, au continuat cercetările
într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi tentativă de

furt, şi au reţinut marţi doi bărbaţi, de 55 şi 60 de ani, ambii din Hârseşti.

3
pagina

3
pagina

3
pagina


