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„Masacrul de la
Odessa” o pată a
armatei române! (pag.2)

Nou director de
marketing la Dacia
Renault (pag.5)

S-a lansat noul Megan
Sedan (pag.5)

Mioveniul s-a despăr-
ţit de Niculescu! (pag.7)

Nicio idee bună
nu rămâne

nepedepsită
� pagina 2 � pagina 12

Primarul şi
consilierii
din Mioveni,
au depus
jurământul

Din punctul meu de vedere ~SPORT~

� pagina 6 ⚽
Antun Palic şi Luka
Marik au semnat cu
FC Argeş

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.

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Invidie şi rivalitate!Prietenul la nevoie se cu-noaşte! Nu e un clişeu, e o rea-litate, pentru că azi vei des-coperi ce rol major joci în via-ţa altei persoane care treceprin momente dificile.  (pag.4)

ACUZAT de o
evaziune fiscală de

4 milioane euro, PerChezIţII la
afaceristul Stoenescu

Cel vizat este un afacerist bucu-
reştean, dar care locuieşte la

Dobreşti. Acesta este unul din-
tre patronii unei firme de pază

şi protecţie suspectată de o eva-
ziune fiscală cu un prejudiciu de

peste 4 milioane de euro. 

Percheziţii efectuate ieri în
Argeş, de poliţiştii bucureşteni.
Acţiunea a fost coordonată de

poli1iștii Direcţiei de In vestiga-
re a Criminalită1ii Economice.

Pensionar condamnat
că-i plăceau fetiţele!
La 66 de ani, un bărbat din comuna Teiu, şi-a primit pe-
deapsa după ca profitat de o copilă în vârstă de 14 ani

care îi era rudă. Bărbatul, recidivist, a prins-o pe fată de
mai multe ori şi a sărutat-o, nu părinteşte aşa cum ar fi
fost normal, ci ca un îndrăgostit. Ulterior s-a aflat că în

acelaşi mod procedase şi cu sora ei. 

Procuroarea Focică
se întoarce la DIICOT!

Un cunoscut procuror argeşean se în -
toarce la Direcţia de Investigare a Infrac -
ţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism

Piteşti începând de la 1 noiembrie.
Este vorba de Mihaela

Focică, aceasta revenind
în judeţ după aproximtiv
10 ani, timp în care a fost
detaşată la Bucureşti pe

mai multe funcţii. În
acest moment Mihaela

Focică este inspector ju-
diciar iar delegarea îi ex-

piră la sfârşitul lunii. 

3
pagina

3
pagina

3
pagina


