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Amnistie fiscală la
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Pescuitul din barcă la
feeder şi pescuitul ca-
rasului pe Dunăre(pag.5)

Doar victoria îi scoate
din subsolul
clasamentului! (pag.6)
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5 clase fac
cursuri
online
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COVID
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Şmecherii
s-au
antrenat
şi s-au
încăierat!

Meciul Mioveniului
cu Turris se joacă
marţi

~SPORT~

� pagina 7 ⚽

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 MP, hală
de PRoducţie
Tel. 0729.800.578.

Promisiuni şi chletuieli!Deşi eşti prezent aici şiacumşidai impresiacăeşti to-tal implicat în ceea ce se pe-treceînjurultău,tudefapteşticu gândul în altă parte. (pag.4)
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Percheziţii dna
la primării!

Procurorii Direcţiei Naţionale
Anticorupţie Piteşti au descins
ieri, la sediile a două primării
din judeţ şi la sediul unei
societăţi. Administraţiile locale
vizate sunt: Primăria Piteşti,
Primăria Ştefăneşti. 

Potrivit unor surse oficiale,
ancheta procurorilor anticorup-
ţie vizează proiecte de extindere

a reţelei de apă şi canalizare.

Accident rutier
produs între 2
autoturisme în

Câmpulung.

Șase persoane au
ajuns în spital, din-
tre care doi poli0iști,
un jandarm, o tânără de 18 ani si pasagerii din autotu rismul condus
de fata de 18 ani. Autospeciala Sec0iei de Poli0ie Rurală Valea Mare
Pravă0 se afla în misiune de patrulare pe raza competen0ă, atunci
când a fost izbită în plin de autoturismul condus de fata de 18 ani. 

Maşina de Poliţie a luat
foc!

Restricţii impuse de coronavirus în
trei comune! 

Noi măsuri au fost impune în unele
localităţi din Argeş din cauza creşterii
numărului de cazuri de coronavirus.

În şedinţele Comitetu lui 
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă întrunit miercuri 
şi de joi, în comunele Râca,
Brăduleţ şi Şuici a fost res-
tric ţionată activitatea loca-
lurilor, pensiu nilor şi a fost
sus pendată activitatea săli-

lor de joc de noroc. 
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