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Adevăr şi stres!Ai dori să dureze cât maimult această stare de bine, deconfort emoţional, de paceinterioară, dar numai de tinedepinde cum reuşeşti să pre-lungeşti această binefăcătoa-re tihnă! (pag.4)
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Vânători,vise
pregăteşte ceva!
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AJVPS Argeş

Fostul director executiv, Constantin Istrătescu 
a fost îndepărtat din funcţie, după condamnarea
suferită, fiind înlocuit de Sergiu Cătălin Chiriţă. 

De ceva timp, la Asociaţia
Jude1eană a Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi Argeș
există tensiuni generate
de destitu irea vechii
conduceri şi adop tarea
unui nou statut.

Atât destituirea fostei conduceri cât şi noua nu-
 mire au fost făcute cu încăl ca rea statutului şi
fără aprobarea Adunării Generale aşa cum ar
fi fost legal.  Mai mult de atât, se spune că ime-
diat după îndepărtarea lui Constantin Istră-

tescu a fost modificat statutul fiind introduse
paragrafe care dau libertate deplină noii con-
duceri să ia decizii în ceea ce priveşte ac tivele
AJVPS Argeş, dar şi atunci când fac numiri în

funcţii sau destituiri. Noul statut nu a fost spus
aprobării Adunării Gene rale cu toate acestea a

fost înaintat instanţei pentru a fi adoptat. 

Accident ce putea avea urmări dramatice , ieri di mineaţă în co-
muna Budeasa. Un tânăr în vârstă de 25 de ani, nu a adaptat viteza

într-o curbă şi a căzut cu maşina în lac, scufundându-se. 

Din fericire, şoferul a fost salvat. A ajuns
la spital în şoc hi potermic. Maşina a fost
scoasă câteva ore mai târziu după ce la

faţa locului a ajuns un scafandru.

S-a scufundat cu maşina
în lacul Budeasa!

Medic renumit a scăpat teafăr
din accident! Un accident rutier a avut loc ieri după-amiază, în co -

muna Morăreşti, la ieşirea din judeţ către Vâlcea.

Un autoturism s-a ciocnit violent cu un
autocamion. În urma coliziunii, Volkswage-
nul a fost aruncat în afara şoselei şi a ateri-
zat pe un câmp. În maşina serios avariată
era pasager un cunoscut medic piteştean! 

Simona Bucura Oprescu
are COVID-19Parla men tarul de

Argeş Simona Bucura
Oprescu a fost depis-

tată pozitiv cu Sars
CoV 2, fiind internată

la Spitalul Mioveni.
Anunţul a fost făcut

de deputată într-o
pos tare pe Facebook,

ieri. Deputatul PSD
spune că starea ei

este stabilă şi reco-
mandă tuturor cetă-

ţenilor să se prote -
je ze şi să nu ignore

periculosul virs. 
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