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Noi prevederi
privind
pacien0ii cu
Covid-19

Alexandru Pelici,
noul antrenor al
CS Mioveni!

~SPORT~

� pagina 6 ⚽

Succes şi laude!Visezifrumos,veziviitorulînlumini optimiste şi abia aş-tepţicaplanurilepecareleclă-deşti acum doar la nivel teo-reticsădevinărealitate. (pag.4)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii
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. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mP, hAlă 
De ProDucţie
Tel. 0729.800.578.

Creştere mare
a numărului de

pacienţi infectaţi

În Argeş a crescut coeficien-
tul infectărilor cumulate la

14 zile, raportate la 1.000 de
locuitori, ajungând la 0,98

de la 0, 91, într-o singură zi.
La nivel naţional ieri au fost

raportate cu 6.481 mai
multe cazuri faţă de ieri. 
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închisoare că i-a rupt
piciorul unui poliţist!5ani 

Un tânăr argeşean a fost ridicat de oamenii legii fiind dus la
închisoare acolo unde are de ispăşit o pedepasă de 5 ani sub acuzaţia de ultraj.

În anul 2017, alături de fratele lui şi alţi 3 in-
culpaţi, to0i din comuna Vedea,  au provocat un
scandal în comuna Spineni, din judeţul Olt iar la
intervenţia echipajului de poliţie, Doru Florinel
Ungureanu l-a rănit grav pe unul dintre agenţi. 

Poliţiştii au oprit, pentru un control de rutină, un camion
încărcat cu lemne. La volan era nimeni altul decât primarul
comunei Vlădeşti, Cristian Dică Hristu, proaspăt reales. Oa-
menii legii au constatat că nu existau documente de prove-
nienţă şi de însoţire a materialului lemnos, potrivit legii. Au

confiscat întreaga cantitate dar şi camionul, ulterior fiind
făcut un control şi la firma ce-i aparţine soţiei edilului.

Ca şi cum nu ar fi fost
de ajuns, inculpaţii au
filmat momentele de

agonie ale omului
legii care avea dublă
fractură la un picior

şi au postat imaginile
pe internet, râzând şi
umilind-ul pe agent. 

Primar cercetat pentru transport
ilegal de lemne!

Primarul susţine că a avut acte dar că erau pe o cantitate mai mică şi că totul a fost o răzbunare. 

Fost edil trimis în judecată
de procurorii DNA
Un fost primar a fost trimis în judecată de
procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie-
Serviciul Teritoral Piteşti. Este vorba de un dosar
din anul 2018 pe care judecătorii Curţii de Apel
Piteşti l-au restituit la DNA, în luna ianuarie. 

Costel Zamfir, fost primar al
comunei Bradu, este acuzat de
abuz în serviciu fiind suspec-
tat că ar fi emis acte de pro-

prietate pe 150 de hectare de
teren în apropierea autostră-
zii Bucureşti-Piteşti, suprapu-

nând suprafeţele cu ce le ale
unor cetăţeni din Oarja care

aveau deja acte de proprietate
pe acele terenuri. 
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