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PSD Argeş
și-a

îndeplinit
obiectivele!
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Aşteaptă prima
victorie acasă!

~SPORT~
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Curs valutar: Euro - 4.8695 USD - 4.1414 Gramul de aur - 253.1042

~ Mai citiţi ~
Campanie de
colectare a deșeurilor
la Pitești (pag.2)

Benzina și motorina
s-au ieftinit (pag.5)

Transportul gratuit al
elevilor pasat firmelor
private (pag.5)

Ionuţ Badea a fost
demis! (pag.6)

Iubire şi pasiune!Nuîntotdeaunaiubireacon-ţinedoarfluturaşişiîngeraşirozplutind pe deasupra ta, ci maivineşicuevenimentenegative,ce nasc suferinţe. (pag.4)
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S-au
intensificat
controalele
din cauza
COVID-19

Extragerile LOTO:

6/49 48  9  1  30  5  14

5/40 25  15  28  11  32  21
noroc 8  3  1  6  2  1  2 

joker 30  23  1  41  31  +4
noroc
SUPER 3  7  5  0  7  1

noroc
PLUS 6  1  3  3  4  3 

Afaceriştii au învins
DnA la proces!

Angajata Poştei,
ConDAmnAtă!

După ani întregi de suferinţă în
care au fost judecaţi şi condamnaţi,
patroana unei pensiuni din Argeş
şi reprezentatul societăţii, au obţi-
nut o primă victorie în instanţă.
Aceştia au învins DNA Piteşti în
proces, obţinând rejudecarea. 

Este un pas important, având în vedere că instanţa de fond a dispus închisoare cu
suspendare pe nu mele inculpaţilor şi plata unei sume im portante ca despă gu biri. 

Instanţa a condamnat definitiv o fostă angajată a Oficiului Judeţean de Poştă Argeş.
Astfel s-a pus punct într-o situaţie care durează mai bine de 5 ani, cercetările şi

procesul fiind prelungite de numărul mare de martori dar şi de expertizele solicitate
de ambele părţi. Fosta salariată a primit o
pedeapsă cu suspendare şi are de achitat
prejudiciul calculat de anchetatori la nici mai
mult, nici mai puţin de 71.000 de lei. 

Preşedintele Kalus Iohannis
a semnat decretul prin care
judecătoa rea Aneta Duţă s-a
pensionat. Magistrat a avut
o activitate de aproximativ

22 de ani, ultima dată lu-

crând în cadrul Secţiei Civile
de la Tribunalul Argeş. În-

tr-o perioadă aceasta a deţi-
nut şi funcţia de preşedinte,

fiind şi purtătorul de 
cuvânt al instanţei.   

S-a pensionat
judecătoarea Duţă!

Astăzi, mâine şi poimâine
se joacă Cupa României

Federa0ia Ro-
mână de Fotbal
a stabilit pro-
gramul celui
de-al treilea tur
al fazei na0io-
nale a Cupei
României, edi-
0ia 2020/2021.

Începând cu
1 octombrie
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