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PSD pune pe
primul plan

sănătatea
cetă-enilor
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“Puteam decide
meciul, în favoarea

noastră!”

~SPORT~
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Curs valutar: Euro - 4.8643 USD - 4.1781 Gramul de aur - 253.5487

~ Mai citiţi ~
Lucrări de reabilitare
pe IC Brătianu! (pag.2)

Încep cursurile gratui-
te pentru IT-işti (pag.5)

Materiale pentru
şcoala online (pag.5)

"Este o mare onoare
să îmbrac acest
tricou!" (pag.6)
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A vrut să-i
fenteze pe
poliţişti, dar a
ajuns în arest!

Extragerile LOTO:

6/49 33 24 4 40 12 18

5/40 38 29 40 36 8 2
noroc 6 1 8 4 0 0 3

joker 24 10 11 4 43 +23
noroc
SUPER 5 9 7 9 7 1

noroc
PLUS 7 2 2 1 3 9

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.

Noi restricţii în 27 de
localităţi din Argeş!

Fabrică ilegală de ţigări,
la Ştefăneşti!

Ieri s-a întrunit Comitetul
Jude-ean de Urgen-ă Argeș,

fiind luate noi măsuri în
vederea prevenirii răpândirii

infectării cu SARS CoV-2.

Sunt 27 de localită-i din Argeș pentru care sunt impuse
restric-ii suplimentare. Între acestea se numără orașele

Pitești, Curtea de Argeș și Topoloveni, unde inciden-a ca-
zurilor din ultimele două săptămâni este între 1,50 și 3.00.

Şoferul băut a părăsit
locul accidentului!
Un accident soldat cu rănirea unei persoane a avut ur-
mări nebănuite după ce unul dintre conducătorii im-

plicaţi a părăsit locul evenimentului rutier. Pe numele
acestuia din urmă a fost întocmit dosar penal fiind

băut. Mai mult, oamenii legii i-au reţinut şi infracţiu-
nea de părăsire a locului evenimentului rutier fără în-

cuviinţarea organelor de cercetare.
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Ieri au fost organizate 16 percheziţii în mai
multe judeţe, de către poli-iștii Serviciului de
Investigare a Criminalită-ii Economice Argeș.
Un argeşean în vârstă de 61 de ani, îşi des-
chisese o adevărată fabrică ilegală de pro-

ducere a ţigaretelor. Îşi vindea marfa pe
internet, având mai mulţi colaboratori care

îl ajutau să comercializeze ţigările.3
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