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Ștefan
Benonie

pierde
mandatul!
� pagina 2 � pagina 12

40 cazuri
noi de
COVID-19

Mioveniul joacă azi, la
Chiajna! (pag.5)

Refuză să răspundă
la întrebările
Curierului (pag.2)

Elena Lasconi învestită
ca primar! (pag.2)

Portarul George Micle,
în echipa etapei a 7-a
din Casa Liga 1! (pag.5)

Focul lui Sumedru,
interzis! (pag.12)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Respect şi valoare!Decât să suferi şi să te simţidat la o parte, alungat, neluat înseamă, mai bine te-ai gândi ceanume îi face pe ceilalţi să teţină la distanţă. (pag.4)
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432 mp, hAlă 
De proDuCţie
tel. 0729.800.578.

DelApiDAre la
registrul Comerţului 

O funcţionară
a luat din banii

instituţiei

O femeie din Mioveni, funcţio-
nar public din cadrul Oficiului

Naţional al Registrului Comerţu-
lui a fost trimisă în judecată sub
acuzaţia de delapidare. Angajată
ca referent, aceasta a sustras din

gestiune în jur de 20.000 lei.

Ca să scape basma curată salariata ar fi falsificat
niste documente. ATUNCI A FOST PRINSĂ! 

DistrAt, de schigiuirea
animalelor!

În loc de cal, a pus câinii să tragă lemne

O tânără iubitoare de animale a cerut ajutorul
institu1iilor statului postând înregistrări, imposi-
bil de privit, în care trei câini sunt lovi1i și batjo-
cori1i. Imaginile sunt greu de descris în cuvinte!
Trei copii obligă câini să care lemne. 

Mai grav de atât este însă, faptul că micu1ii care nu par să în1eleagă gravitatea faptelor lor, sunt
îndemna1i şi instrui1i de un bărbat, om în toată firea, care și filmează scenele cutremurătoare.

După o şicanare
în trafic, A ameninţat cu sabia un şofer! 

Urmărire teribilă ieri după-amiază, după ce doi tineri au
avut un conflict în trafic. Un şofer nervos a coborât din ma-
şină şi l-a ameninţat pe celălalt conducător auto cu o sabie.

După ce a agitat arma interzisă, a urcat la volanul BMW-
ului său şi a demarat în trombă. A fost prins, la scurt timp,

de doi poliţişti din cadrul  Secţiei 2 Poliţie Piteşti. 
Agenţii Mihai Chiva şi Narcis Matei l-au capturat

pe şoferul recalcitrant. La percheziţii au fost 
găsite şi droguri în maşina individului, acesta 

declarând  că este consumator. 
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