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Nu vota.i
”robo.ii
umezi”!
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Reamenajări
la Spitalul
Leordeni!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~

� pagina 7 ⚽
Remiză pe malul
mării!

~ Mai citiţi ~
Tabăra lui Filip Georges-
cu bate în retragere!(pag.2)

3 puncte extrem de
importante! (pag.6)

Groupe Renault lan-
sează o platformă digi-
tal de educa.ie (pag.5)

Pediatrul a ales să
lucreze pentru copiii
de acasă! (pag.5)

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.

Instanţa l-a trimis la închisoare

Un bărbat în vârstă de 39 de ani,
a ajuns la închisoare fiind condamnat

pentru PROXENETISM.
Acesta are de executat 2 ani şi 6 luni după ce şi-a

obligat soţia să se prostitueze. Poliţiştii Serviciului In-
vestiga.ii Criminale au pus în executare mandatul de

executare a pedepsei. Bărbatul a fost încarcerat.

Şi-aobligat soţiasăse
prostitueze!

Şi-a rănit grav prietenul
în accident
Un accident teribil a avut loc sâmbătă noapte, din
cauza vitezei excesive şi a teribilismului la volan.

Doi tineri s-au răsturnat cu maşina făcând un salt de pe şo-
sea şi aterizând pe un gard. Unul dintre cei aflaţi în autoturism
a fost preluat de echipajele medicale în stare de inconştienţă.

Ţigănci săltate din autobuz
după furt!

Patru femei de etnie romă au ajuns la Poli-
ţie după ce au încolţit o tânără în autobuz
şi i-au furat telefonul mobil. Deşi aparatul
a fost înapoiat păgubaşei, două dinte hoa-

ţe, s-au „răcorit” o noapte în arestul In-
spectoratului Judeţean de Poliţie Argeş.
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