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Prima victorie 
şi foarte multe
ratări!

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 MP, hAlă 
De ProDucţie
Tel. 0729.800.578.

Dosare PenAle şi
erori în sistem!  

La alegerile locale 2020

Cu to0ii ne dorim alegeri
fără incidente numai că,
la fiecare scrutin, apar
noi reclama0ii, multe
dintre ele întemeiate. 

Și ieri, cu prilejul alege-
rilor locale 2020, au fost
numeroase sesizări pri-
vind nereguli în sec0iile
de votare. Oamenii s-au
plâns că după ce au in-
trodus căr0ile de identi-
tate în tablete, au apărut
multiple erori. La două
sec0ii de votare lipseau
câte 400 de buletine de
vot. Cel mai grav inci-
dent a avut loc însă,
sâm bătă seara în co-
muna Bârla. 
Poliţiştii argeşeni efec-
tuează cercetări pen-

tru împiedicarea exer -
citării drep tu rilor elec-
torale, în urma unui in-
cident produs într-un

cabinet medical din co-
muna amintită. Alte dosare penale au fost întocmite le Coșești Câmpulung şi Beleţi-Negreşti.  

Motociclista grav 
rănită s-a întors acasă!

După două luni 
de chinuri pe

patul spitalului,

După 63 de zile, cum plite, petrecute pe
patul unui spital din Bucureşti, Iris Dobre,
tânăra în vârstă de 27 de ani, din Mioveni,

rănită grav în urma unui acci dent rutier pe-
trecut în comuna Lereşti, s-a în tors acasă! A

fost în pericol să îşi piardă un picior. 

Încă nu poate să meargă, dar a suportat mai multe inter venţii chirurgicale, mem brul inferior fiindu-i sal-
vat. Cu lacrimi în ochi, tatăl tinerei le-a mulţumit celor care l-au ajutat să îşi adu că copilul întreg acasă!
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Prezenţă slabă la vot, în Argeş!

Scrutinul alegerilor locale 2020 s-a derulat
ieri, în Argeș cu o prezen0ă ceva mai slabă
ca în alte jude0e. Ieri, au fost la urne pu0ini
din cei 524.916 alegători înscriși pe liste.

La ora 17.00, în jude0 era o prezen0ă la vot
de 38,37%. Cei mai mul0i dintre cei care au
mers la urne au vârste de peste 45 de ani. 
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