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Dacia electrică la
18.000 euro? (pag.5)

Conducere nouă la Spi-
talul Câmpulung! (pag.5)

ManagerulSpitalului
Mioveni,specialistîn
imagisticămedicală (pag.5)

Alexander Maes a sem-
nat cu FC Argeş (pag.6)

58 de echipaje la
Raliul Moldovei! (pag.6) Efort şi voinţă!Ai tendinţa de a trece în re-vistă prea mult lucrurile caren-au mers bine în viaţa ta.Parcă faci o listă a insuccese-lor şi ghinioanelor, şi nu e de-loc bine! (pag.4)

Diversiunea
Iordache. Cum a

fost repusă pe tapet
Ordonanţa 13
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Şi-a bătut
mama când
s-a întors de
la poliţie!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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Meciuri cu U Cluj şi

Farul pentru Mioveni!

Societate comercială, cu
sediul în Costești, Argeș,

angajează
TRANȘATORI și
MANIPULAN�I
pentru Abatorul de

porcine. Pe lângă salariu
și bonuri de masă oferim

formare la locul de
muncă și alte beneficii

atractive (prime Paşte şi
Crăciun etc)

Tel. 0729.800.579,
0761.345.392,
0724.836.902.

~ULTIMA ORĂ~
CS MIOVENI,
eliminată din Cupă!CS Mioveni a părăsit ieriCupaRomâniei, înfazaapa-tra, fiind eliminată de Con-cordia Chiajna, în deplasarea, gazdele câştigând cu 1-0..Unicul golal partidei a fost marcat de Marc în minutul 66 după un cornerde pe dreapta bătut lacol$ul lung.Galben-ver-zii au ratat câteva ocaziimari şi au avut un pe-nalty refuzat la Rusu.Vom reveni. S.M.

C Ă T R E,
- GODEANU GHEORGHE, din mun. Pites,, str. Aleea Mihaileanu nr. 12, jud. Arges
- MATEI MARIA, din mun. Pies,, Bdul republicii, bl. D5a, sc. D, ap. 30, jud. Arges
- MĂRGĂRIT CONSTANTIN, din mun. Pites,, str. Băilor nr. 2 bl. D12, sc A, ap. 10, jud. Arges
- DĂNESCU MARIN, din mun. Pites,, str. Gheorghe Ionescu Gion nr. 1, bl. N1, sc. C, ap.1, jud. Arges
- CRACIUN STELIAN, din com. Maracineni, sat Argeselu, jud. Arges
- DASCĂLU Nicolae-Liviu, din com Maracineni, sat Argeselu, jud. Arges
- TANASE DUMITRU, din mun, Pites,, Popa Sapca, bl. P1, sc. B, ap. 8, jud. Arges
- NICOLAE ADRIETA, din mun. Pites,, Aleea Constructorilor, bl. 2, sc. B, ap. 10, jud. Arges
- MIU CONSTANTIN, din mun. Pitetsi, str. Patrascu Voda nr. 5, bl P1, sc. A, ap. 9, jud. Arges
- RADU ION, din mun. Pites,, str. Trandafirilor nr. 2, bl.P4, sc. A, ap. 14, jud. Arges
Subscrisa SUPERCOM SA cu sediul in Municipiul Pites,, Piata Vasile Milea, nr. 5, jud Arges, avand
numar de ordine in Registrul Comertului: J03/1161991 din 25.02.1991 si Cod unic de inregistrare
128590, reprezentata prin Consiliul de administra,e va
NOTIFICAM,
ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei sa proceda, la comunicarea / predarea tuturor
documentelor care privesc societatea SUPERCOM SA de,nute / ges,onate de dvs. pe perioada in
care a, desfasurat ac,vita, privind evidenta contabila si fiscala a en,ta,i , respec,v a tuturor
serviciilor conexe sau sa ne comunica, loca,a sau reperele unde aceste inscrisuri se afla depozitate.

Condamnat că a profitat
de o minoră de 14 ani!

PremierulOrban, la Dacia
Vizită de campanie electorală

Ieri, premierul Ludovic Orban a făcut o vizită oficială în Argeș. Acesta a mers la
uzina Dacia, ulterior, având o întâlnire cu oficiali din partid, la Prefectura Argeș.

Primul ministru a vorbit despre noile modele produse de Dacia
dar şi despre măsurile privind carantinarea unor localităţi din

cauza numărului mare de cazuri de bolnavi de coronavirus.

O pedeapsă cu executare de aproximativ 8 ani, a primit un bărbat în
vârstă de 40 de ani, din comuna Corbeni. Acesta a fost judecat pentru act
sexual cu un minor, viol şi lipsire de libertate. A fost acuzat că împreună

cu un tânăr de 19 ani, a profitat de o copilă în vârstă de 14 ani.

Şi-a ajutat prietenul,
apoi l-a tâlhărit!

Facerea de bine...! Cam aşa începe povestea
unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din Piteşti,
care a ajuns în arest fiind acuzat că şi-a tâlhă-

rit un prieten pe care îl ajutase.
Cum infracţiunea a fost comisă, cel învinuit va tre-
bui să suporte consecinţele, chiar dacă gestul lui a

început cu o faptă bună.
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