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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mP, hAlă 
de PRoducţie
tel. 0729.800.578.

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. 

COMUNICATUL SUPERCOM SA PITEŞTI,
NOTIFICARE                                                                        

CĂTRE
- CRĂCIUN STELIAN, din com. Mărăcineni, sat Argeşelu, jud. Argeş
- GODEANU GHEORGHE, din mun. Piteş', str. Aleea Mihăileanu nr. 12, jud. Argeş
- MATEI MARIA, din mun. Pies', Bdul Republicii, bl. D5a, sc. D, ap. 30, jud. Argeş
- MĂRGĂRIT CONSTANTIN, din mun. Piteş', str. Băilor nr. 2 bl. D12, sc A, ap. 10, jud. Argeş
- DĂNESCU MARIN, din mun. Piteş', str. Gheorghe Ionescu Gion nr. 1, bl. N1, sc. C, ap.1, jud. Argeş
- DASCĂLU Nicolae-Liviu, din com Mărăcineni, sat Argeşelu, jud. Argeş
- TANASE DUMITRU, din mun, Piteş', Popa Şapcă, bl. P1, sc. B, ap. 8, jud. Argeş
- NICOLAE ADRIETA, din mun. Piteş', Aleea Constructorilor, bl. 2, sc. B, ap. 10, jud. Argeş
- MIU CONSTANTIN, din mun. Piteş', str. Pătraşcu Vodă nr. 5, bl P1, sc. A, ap. 9, jud. Argeş
- RADU ION, din mun. Piteş', str. Trandafirilor nr. 2, bl.P4, sc. A, ap. 14, jud. Argeş.
- SC V&V CONTEXPERT MANAGEMENT SRL, loc. Smeura, com Mosoaia, Aleea Florilor nr.17, birou 2, jud Argeş    -
mun. Piteşti, str. Ion Câmpineanu nr.2, bl.1, sc.C, ap.3, jud. Argeş. 

continuarea NOTIFICĂRII se găseşte la pag. 10

A găsit 10.000de lei
şi i-a păstrat!

Camera de supraveghere a dat-o de gol

O femeie în vârstă de 55 de ani, din
Costești, a crezut că i-a pus Dumnezeu
mâna în cap în urmă cu trei zile când 

a găsit în parcarea din fa1a Complexu-
lui John, un fișic cu 10.000 de lei.

Aceas ta a luat
banii și s-a putut
bucura de ei pâ -

nă ieri diminea1ă
când poli1iștii i-
au bătut la ușă. 

Ieri dimineaţă, ofiţerii
Direcţiei Generale Anti-
corupţie Vâlcea au efec-

tuat 11 percheziţii, în mai
multe judeţe între aces-

tea şi judeţul Argeş. 

PeRcheziţii la societăţi
de exploatare a lemnului

A fost vizat un
Ocol Silvic din
Horezu şi mai

multe societăţi
de exploatare a

lemnului. 

A fost nevoită să returne -
ze până la ultimul leu.  

Reţinut după ce a
băgat un om în spital!
Un scandal izbucnit în Autogara Nord,
a dus un om pe patul spitalului și pe

altul în arest. Totul, în urma unui con-
flict spontan iscat la băutură. Agreso-
rul mai este cercetat în două dosare
de loviri și alte violen1e și a mai fost
re1inut de două ori până acum, din
cauza comportamenului vulcanic. 
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