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Noile
restricţii
împotriva
răspândirii
COVID-19

Încă 6.000 euro
pentru Alessia! (pag.2)

FC Argeş a împrumutat
un mijlocaş de la Uni-
versitatea Craiova (pag.5)

Play-off-ul începe în
aprilie! (pag.5)
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Sărbătoare şi
petrecere!Te simţi ciudat într-un mediuîn care, altădată, totul era ar-monios şi plăcut, dar azi parcăar plana ostilităţi în aer.  (pag.4)
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Nora şi-a bătut
măr soacra!

Răzbunare cruntă, a unei femei în vârstă
de 30 de ani din comuna Budeasa. 

Ca să îşi înveţe minte soacra să nu îşi
mai bage nasul în familia ei, a bătut-o
măr pe femeia în vârstă de 54 de ani. 
Cum după faptă vine şi răsplata,
nora agresoare a ajuns în arest. 

S-a întors în arest,
după ani grei de puşcărie!
Recidivistul nu-şi
pierde năravul

Un tânăr care a ispăşit ani mulţi de închi soare
pentru infracţiuni de o violenţă rară, a ajuns,

din nou, în arest, tot pentru violenţă. 
Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Ju-

decătoria Curtea de Argeş cu propunerea luării
unei măsuri pre ventive. 

Individul este eliberat condiţionat
după o condamnare de 11 ani. 

Nu a ţinut cont de
faptul că riscă să se

întoarcă în închi-
soare şi alături de
alţi complici şi-a

bătut măr un vecin.
La faptă a partici-

pat şi o femeie. 

Violatorul a adormit
lângă victimă!

Un bărbat de 40 de ani din
comuna Lunca Corbului a

ajuns la închisoare după ce a
vrut să îşi violeze o vecină. 

Omul a fost atât de beat la comiterea faptei, încât a ador-
mit gol lângă victimă. Chiar dacă nu a apucat să comită

fapta a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare. Bărba-
tul a fost ridicat de poliţişti de acasă fiind încarcerat. 

Şi-a băgat fratele în spital!
Acesta a adormit la volan şi a ajuns cu ma-
şina într-un lăstăriş de pe marginea şose-
lei. În urma evenimentului rutier fratele

acestuia a fost rănit şi a ajuns la spital. 

Un tânăr din jude -
ţul Olt a provocat,
ieri, un accident
rutier în comuna
Lunca Corbului. 
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