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La cazuri în
3 în clase

diferite, se
schimbă

scenariul
� pagina 2 � pagina 12

Amenzi și
verificări în
localită.ile
cu restric.ii!

21 goluri şi 6 partide
amânate (pag.5)

Verificaţi instalaţiile
pentru a depista
pierderile de apă (pag.2)

David Meza Colli, în
echipa etapei a 9-a din
Casa Liga 1! (pag.5)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Bunătate şi afecţiune!Azi ai curaj să-ţi transmiţigândurile în Univers în maimulte direcţii simultan, deparcă ai avea o legătură directăcu cineva acolo sus care îţi as-cultă lista de dorinţe. (pag.4)
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CURIER
MEDICAL

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.

I-a fost amputat
piciorul strivit!

Accident de muncă la Dobrești!

Angajatul unei firme de salubritate a fost, ieri, victima
unui grav accident de muncă, în comuna Dobreşti. 

Omul s-a ales cu un picior strivit
după ce a fost prins între cabina unui

camion și o temelie din beton. 
A fost preluat de un echipaj de terapie intensivă

mobilă fiind transportat la spital. În urma unei in-
terven.ii chirurgicale, piciorul i-a fost amputat. 

Preşedintele Ion Mînzînă
are coronavirus!

Ieri, Ion Mînzînă, preşe dintele
Consiliului Jude.ean Argeș, s-a

ală turat miilor de argeşeni
depistaţi cu coronavirus. 

Anunţul a fost făcut de domnia sa,
înainte de pleca la spital unde va
rămâne internat. Acesta se testa

periodic dat fiind faptul că intra în
contact cu foarte multe persoane. 

Doi bărbaţi au fost reţinuţi!
Cazul Fabrică ilegală de ţigări, la Ştefăneşti

Doi bărba.i au fost re.inu.i în urma perchezi.iilor
care au avut loc luni. Cei doi sunt din Ştefăneşti şi

dezvoltaseră o afacere ilegală cu tutun. 
Principalul suspect amenajase în clădirea unei fostei brutării o fabrică ile-
gală de procesare tutun pe care l-a vândut în mai multe judeţe. În timpul
activităţii, bărbatul de 61 de ani, a tranzacţionat cantităţi mari de tutun. 
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