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Nea Tică a murit
la 108 ani!

Argeşeanul cel mai longeviv,

Alexandru Zamfi-
rescu, cel mai vâr-
stnic argeşean şi

veteran de război
din Argeş, a murit
la sfârşitul săptă-

mânii, la vârsta de
108 ani. Acesta a

fost condus pe ulti-
mul drum dumi-

nică. Era al doilea
dintre cei mai lon-

gevivi români.

Administraţia Naţională a
Penitenciarelor a scos la

concurs nici mai mult, nici
mai puţin de 700 de posturi de agent operativ.

Angajări din sursă externă la
Penitenciarul Mioveni!

Printre unităţile care vor
face angajări din sursă externă

se numără şi Penitenciarul Mio-
veni acolo unde sunt vacante

22 de posturi, toate pentru băr-
baţi. Candidaţii trebuie să fie
absolvenţi de liceu. Pentru a

afla condiţiile de participare şi
detalii despre concurs citiţi ma-

terialul ce urmează.

A comis cinci
spargeri în gospodării!

Infractorul
insistent

În ultima săptămână, un
tânăr de 22 de an,i din co-
muna Căteasca, a ajuns în
arest de două ori.

Acesta a fost reţinut, a
doua oară, luni, sub acu-

zaţia de furt, fiind suspec-
tat că ar fi dat 5 spargeri
în gospodăriile vecinilor
săi. Două dintre fapte au
fost comise în timp ce se
afla sub control judiciar.

3
pagina

12
pagina

3
pagina


