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PSD Argeş pe primul
loc în ţară, la alegerile
locale (pag.2)După alegerile de duminică,PSD Argeş ocupă primul loc înţară, la numărul de voturi pri-mitedelaalegători.Deaseme-nea,IonGeorgescuesteprima-ruldeoraşcareacâştigatcucelmai mareprocentdin ţară.
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Nereguli la
săli de

jocuri de
noroc!
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Noile Logan,
Sandero şi
Sandero
Stepway,
lansate ieri

Dacia Mioveni - Măgura
Cisnădie la debut (pag.5)Federa+ia Română de Handbala anun+at modul de desfășurareal primei etape din Liga Florilor.

Tempestini, campion
naţional! (pag.5)EchipajulSimoneTempestini/SergiuItu(SkodaFabiaR5)acâş-tigatRaliulTransilvanieipentrualdoileaanconsecutivşişi-aasigu-rat titlul absolut în CampionatulNaţionaldeRaliuriBetano.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Minciună şi iprocrizie!E nevoie de un act de voin-ţă din partea ta pentru a-ţidepăşi apatia, neîncrederea,dezinteresul şi să te apuci se-rios de treabă. A sta să priveştipasiv de pe margine să vezi în-cotro merg lucrurile, nu e înavantajul rezultatelor pe carele pretinzi. (pag.4)
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Percheziţii la o fabrică
ilegală de tutun

Ieri dimineaţă au avut
loc trei percheziţii, la
Costeşti, acolo unde

funcţiona ilegal o
fabrică de tutun. 

Proprietarul şi concubina
acestuia au fost duşi la

audieri. În urma descin -
derilor a fost găsită o can -
titate mare de tutun vrac 

şi tuburi de ţigarete ce ur -
mau a fost procesate.  

Copiii şi-au înlocuit
părinţii la alegerI!

La alegerile locale din 2020, PSD a schimbat
tatăl cu fiul și fiica, cumnatul cu cumnata la
primăriile din Muscel. După acest model s-a

mers și la Corbi și reușita a fost deplină. 

Prima rocadă de acest gen a fost făcută la Bere-
voești din anul 2012 , acolo unde tatăl, Fănel Proca
având mai multe probleme cu legea, a fost înlocuit

de fiul, Bogdan Proca în administra1ia locală.

Italienii se interesează 
de averea lui Inquieto!

Aflat în închisoare, în Italia, cu-
noscutul afa cerist Nicola In-

quieto nu scapă de probleme!
Autorităţile italiene se intere-

sează acum de averea lui din Ro-
mânia şi au cerut date concrete
despre firmele sale din judeţul
Argeş, bilanţuri contabile şi si-

tuaţia financiară actuală. Patro-
nul firmelor Daniela Construcţii
şi  Italy Construcţii dar şi al cen-
trului spa Vitality a fost extrădat
în ţara sa natală unde a fost con-
damnat la 16 ani detenţie fiind
acuzat că ar fi finanţat acţiunile

mafioţilor din Italia. 
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