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Verificaţi caloriferele
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Juniorii de la CS
Mioveni, vor începerea
competiţiilor! (pag.7)
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Camion
răsturnat
de un
autoturism

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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dr Gabriel Copciag,
director adjunct SJU

Diana Turcu

Ingrid Alexandrescu, avocat

Mort de COVID, motiv
de scandal!

Decesul unui bărbat, în vârstă de 52 de ani,
a stârnit un imens scandal după ce familia
defunctului acuză medicii de malpraxis.

Împotriva celor care 
l-au îngrijit pe Marin

Tur cu a fost făcută
plângere la Parchetul

de pe lângă Judecătoria
Piteşti, fiind cerută au -
topsierea cadavrului.
Reprezentanţii Spita -
lului Judeţean de Ur -

gen ţă Piteşti au decla -
rat că a fost demarată 

o anchetă internă. 

Liberalii îi cer demisia
lui Miuţescu!

Rezultatele dezastruoase pe care PNL Argeş le-a
avut la alegerile locale, a stârnit tensiuni în rândul li-
beralilor. Se vorbeşte chiar despre faptul că la nivel

central s-a luat în discuţie destituirea unor preşedinţi
de organizaţii judeţene între care ar figura şi Argeşul.

Până la sosirea unei decizii de la vârf, liberalii argeşeni au luat
atitudine! Printr-un comunicat de presă remis pe adresa redacţiei

noaste, Radu Perianu, fost preşedinte al PNL Piteşti, actual mem bru
al PNL Argeş, îi cere demisia preşedintelui Adrian Miuţescu în nu -
mele membrilor din judeţ. Redăm integral, comunicatul de presă. 

Judecat pentru trafic 
de influenţă Un tânăr în vârstă de 29 de

ani, a  fost trimis în judecată
pentru trafic de influenţă. 

Acesta a obţinut de la o persoană 300 de euro, după ce a promis că
poate convinge un poliţist de la Serviciul Public Comunitar Regim Per-
mise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Argeş să promoveze

un candidat, la examenul de obţinere a permisului de conducere.
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"Mergem să luăm
punct sau puncte"


