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Au nevoie de
victorie!

~ Mai citiţi ~
Deșeurile menajere,
colectate selectiv la
Mioveni (pag.2)

4 etape la Sf Gheorghe,
pentru CS Dacia (pag.7)

Medic generalist sirian,
la Spitalul Mioveni (pag.5)

Zece cazuri de COVID-
19laBCMUPitești! (pag.6)

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

Reamintim că 30 dintre
cazurile de sâmbătă pro-
veneau din Unitatea de
Asisten2ă Medico – So-
cială Şuici, acolo unde

sunt în total 62 de infec-
ta2ii, atât asista2i cât și

angaja2i. La nivel na2ional
au fost înregistrate dumi-

nică 3.855 cazuri noi.

Fraţiiacuzaţidemoartea
afaceristului,condamnaţi!
Într-un
alt
dosar,

Condamna2i în două dosare penale, unul pentru uciderea unui om
de afaceri, altul de tentativă de omor împotriva a doi tineri, fra2ii

Leonard Tudorici, de 26 de ani și Mihai Tudoreci, de 24 de ani, ambii
din comuna Merișani, încearcă pe toate căile să scape de pedeapsă.

Prin deciziile judecătorești au fost pedepsi2i pen-
tru comportamentul lor extrem de violent, într-una

din cauze fiind vorba de moartea unui om.
Au atacat sentin2ele acestea urmând să se judece la Curtea de Apel

Pitești. În loc să își accepte că au greșit, fra2ii au continuat cu actele de
violen2ă și au pus presiune pe martorul principal în procesul uciderii

afaceristului, încercând să-l determine să își schimbe depozi2ia.

Acesta din urmă a cerut
Ajutorul Autorităţilor însă,
deocamdată, instAnţA nu i-a

dat câştig de cauză.

Veteranul Gheorghe Popescu
împlinit 101 ani!

Acesta a fost decorat cu
Medalia „Crucea comemo-
rativă a celui de-Al Doilea

Război Mondial”.

Acesta a fost decorat cu Medalia „Crucea come-
morativă a celui de-Al Doilea Război Mondial”.

Unul dintre veteranii de război ai Argeşului,
căpitanul (rtr.) Gheorghe Popescu, din comuna

Bogaţi, a împlinit sâmbătă 101 ani.

57 cazuri noi de coronavirus
Ieri au fost raportate 57 cazuri noi de COVID-19, în

jude2ul Argeș. Sunt cu 30 mai pu2ine fa2ă de sâmbătă
când au fost înregistra2i 87 pacien2i infecta2i.
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