
Cotidian independent al judeţului argeş www.curier.ro

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
12 pagini

2lei
anul XXVi nr. 7872

Luni, 12 octombrie 2020

Curs valutar: Euro - 4.8720 USD - 4.1304 Gramul de aur - 253.9947

Alegerile
generale vor

fi foarte locale
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Controale
intensificate
pentru
prevenirea
infectării

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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Joc perfect şi victorie
importantă!

~ Mai citiţi ~
Comerţul online luat
la puritcat de ANAF!

(pag.2)

Fermierii primesc de la
stat 65 milioane lei(pag.5)

Înfrângere în amicalul
cu oltenii (pag.6)

O victorie și un eșec cu
CSM Oradea (pag.6)

Educaţie şi convingeri!Ai grijă spre ce-ţi canalizeziazi energia debordantă, ca nucumvasăorisipeştipelucruridistructive, cum ar fi lupte deorgolii,saudisputedincarenuiese nimic bun. (pag.4)
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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mP, hală 
de PRoducţie
Tel. 0729.800.578.

Părinţii vor dreptate
pentru fiul ucis!

La un an de
când poli -
ţistul a fost
împuşcat 

În urmă cu un an, un
tânăr poliţist şi-a

pierdut viaţa după 
ce a fost împuşcat în

pădure, la Muşăteşti. 
De atunci, părinţii săi

încearcă să afle
adevărul despre

moartea fiului lor.
Oamenii au cerut

ajutorul Ministerului
Justiţiei. Cătălin

Ristescu avea 28 de 
ani şi se dusese la o

partidă de vânătoare 
cu doi prieteni. 

6 suspecţi arestaţi
Cazul Traficanţi de droguri săltaţi de mascaţi!

În urma perchezi.iilor care
au avut loc săptămâna tre-
cută la Câmpulung, au fost
re.inute 6 persoane, 5 din-
tre acestea primind man-

date de arestare preventive.
Un alt suspect, care era ares-

tat preventive în altă cauză,
a primit o prelungire de

mandat. Sunt acuza.i de tra-
fic de droguri de mare risc,
după ce s-a stabilit că ace-

știa vindeau cannabis și 
substan.e etnobotanice.

Spărgea geamuri ca
să fuRe!
Un individ din Timişoara, pripă-
şit de o vreme prin Piteşti, a ales
să fure din maşini, însă, nu for-

ţând încuietorile, metodă practi-
cată de majoritatea spărgăto -

rilor, ci spărgând geamurile. Ast-
fel paguba este cu mult mai

mare! A fost reţinut, sub acuzaţia
de furt calificat după ce a spart

prin aceas tă metodă şase autotu-
ris me, toate parcate pe strada

Fraţii Goleşti din Piteşti. 

Reţinut că a condus
folosind un permis fals!
Un câmpulungean,
în vârstă de 28 de
ani, a petrecut o
noapte în arest
după ce a încercat
să-i păcălească pe
poli.iști. Acesta a
fost prins în urma
unui control de rutină, la volnul unei maşini, deși
avea un permis fals. Documentul era emis de autori-
tă.ile franceze iar tânărul i-a min.it pe oamenii legii
că a dat examen în Fran.a iar permisul este valabil și
în România. S-a descoperit altceva! 
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