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Rabla electro-
casnice 2020:

până la 400 lei
de la Stat
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Fotbalul românesc,
la pământ!

~SPORT~
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Curs valutar: Euro - 4.8718 USD - 4.1290 Gramul de aur - 255.1347

~ Mai citiţi ~
Angaja0ii români, cei
mai sărăci din UE! (pag.2)

Logan, Sandero, Duster
în topul înmatriculă-
rilor (pag.5)

Drum refăcut după 20
de ani! (pag.5)

Victoria ne apropie de
Euro 2021! (pag.7)

Depresie şi impas!Eştifoartepreocupatdetre-cutul tău, de copilărie, de vre-meacândteaflailacasapărin-tească, pentru că revine acumîn actualitate ceva din acelevremuri. (pag.4)
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Nu ne dorim
ca medicii să
decidă cine
să trăiască!

Extragerile LOTO:

6/49 10  33  6  4  7  36

5/40 18  12  20  30  24  26
noroc 1  2  2  9  7  7  7

joker 22  45  37  23  7  +18
noroc
SUPER 6 6 3 8 6 5

noroc
PLUS 9 8 7 0 1 1 

Schimbări în fruntea IPJ Argeş

Adjunctul Gabriel Gherghe  
trimis la IPJ HArGHItA!

Decizie surprinzătoare la
nivelul Inspectoratului Ge-

neral al Poliţiei Române
care a dispus detaşarea co-
misarului şef Gabriel Gher-

ghe, adjunctul şefului IPJ
Argeş, pe o funcţie simi-

lară, la Inspectoratul Jude-
ţean de Poliţie Harghita. 

În timp ce mai mulţi judecători din ju-
deţul nostru aleg să se pensioneze, la in-

stanţe vin alţi proaspeţi magistraţi.
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat

decretele pentru numirea în funcţie de
judecător pentru 9 tineri aflaţi la înce-
put de carieră şi pentru funcţia de pro-
curor pentru doi proaspeţi absolvenţi.

Acesta ocupa funcţia prin concurs şi nu putea fi
schimbat, ci era obligatoriu să i se ofere o func-
ţie similară. În acest condiţii este posibil ca pos-

tul lui să fie râvnit de altcineva! Ministerul
Administraţiei Internelor a dispus prelungirea

cu încă 3 luni a împuternicirii în fruntea IPJ
Argeş a comisarului şef Mihai Neagoe cel care
este şeful poliţiştilor argeşeni de peste 6 luni. 

Se pensionează judecătoarea
Bădiceanu!

Noi magistraţi în Argeş!

După ce Aneta Duţă judecătoare în cadrul Tribunalului Argeş s-a pen-
sionat la începutul lunii octombrie, o altă cunoscută magistrată îşi va
încheia cariera după o activitate de aproximativ 22 de ani. Este vorba

de judecătoarea Ilenuţa Bădiceanu de la Curtea de Apel Piteşti. 

Accident cu trei maşini
la ieşirea din Piteşti!
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