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Duster-ul şi
Logan-ul

în top trei la
producţie
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Rapid – Mioveni,
singurul meci al etapei,

amânat

~SPORT~
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Curs valutar: Euro - 4.8746 USD - 4.1456 Gramul de aur - 254.7806

~ Mai citiţi ~
Se depun cererile
pentru ajutorul de
căldură! (pag.2)

Nu aruncaţi gunoaie la
canal! (pag.5)

Robert Glinţă are
coronavirus! (pag.6)

CSM Piteşti, campioana
României la judo! (pag.6)

Speranţele se sting bruscSperanţelepecareţile-aifă-cut cu privire la un proiect lacareîţiaducicontribuţiaparsăsestingăbrusc,pentrucăapa-reopiedicăcenutelasăsăducimaideparteceaiînceput. (pag.4)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii
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249 de
pacienţi cu
coronavirus
au decedat!

Extragerile LOTO:

6/49 48 10 36 2 27 23

5/40 36 20 37 17 26 10
noroc 8 5 2 4 6 3 2

joker 31 16 15 32 38 +7
noroc
SUPER 2 5 4 7 3 9

noroc
PLUS 6 9 3 4 3 7

După ce au desfăcut antifurtul de pe
mai multe produse, au încercat să

iasă din magazin, fără să plătească.
Au fost prinși, iar ca să scape, unul

dintre ei a scos un cu.it și a amenin.at
mai mul.i paznici, reușind să fugă. În
scurt timp cei trei au fost captura.i de

oamenii legii, fiind re.inu.i. 

George Hoţu de la
achitare la condamnare!

Un proces care durează de aproximativ cinci ani îl
duc pe omul de afaceri George Dumitrescu, cunoscut

şi ca George Hoţu, de la agonie la extaz şi invers.

Bărbatul a fost achitat pentru evaziune fiscală
în formă continuată, ulterior judecătorii Curţii de

Apel Piteşti au trimis dosarul spre rejudecare.

A doua sentinţă dată de Tribunalul Argeş
a avut efect devastator pentru afacerist.

Acesta a fost condamnat de aceeaşi instanţă
care îl achitase, la 6 ani închisoare. 

Mai mult, a fost pus sechestru asigurator pe
toate bunurile ce aparţin firmei afaceristului,

fiind dispusă şi confiscarea specială a sumei de
12,60 milioane lei de la George Dumitrescu. 

Sentinţa nu este definitivă, fiind
atacată cu apel de către afacerist

şi de alţi inculpaţi din dosar. 

Tâlhărie la 
A atacat cu cu.itul

ca să poată fugi
cu marfa!

supermarket! Trei indivizi au venit
special de la București să

fure mărfuri dintr-un
supermarket din Pitești. 

Gentleman reţinut de poliţişti!
Obligat de prietenă, să ajungă în
arest! Aşa se justifică un piteş-

tean în vârstă de 41 de ani, care
a reuşit performanţa de a fi

prins conducând, deşi are per-
misul anulat, sâmbătă dar şi du-
minică seară. De fiecare dată se
afla şi sub influenţa băuturilor
alcoolice. Deşi a vrut să pară un

gentleman, nu a făcut altceva
decât să îşi agraveze situaţia!
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