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Argeşul, locul
8 pe ţară la
puterea de
cumpărare
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Prefectul cere
suplimentarea
locurilor din
spitale COVID!

„Mioveni, o echipă
arhicunoscută şi
redutabilă!” (pag.5)

Activitatea în Pia,a
"Dacia" din Mioveni a
fost reorganizată (pag.2)

Farmaciile și sta,iile
PECO nu se închid la
21.00 (pag.2)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Energii şi schimbări!Este o zi de succes pentrutine, ai toate şansele să te re-marci, să atragi asupra ta laudeşi felicitări bine meritate, pen-tru că participi la un eveni-ment care îţi provoacă o imen-să plăcere. (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.

Pe
 Ca

lea
Câ

m
pu

lun
g,

Ucisă pe trecerea
de pietoni!

O femeie și-a pierdut via,a ieri diminea,ă, în urma unui accident
petrecut pe Calea Câmpulung, la ieşirea din Piteşti. Impactul a fost atât

de puternic încât pensionara în vârstă de 68 de ani, a murit pe loc.

Încarcerată în maşina
scăpată de sub control!

Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum
este cauza producerii unui grav accident
rutier, ieri, în co muna Albota, pe DN 65.

O femeie, în vârstă de 40 de ani, a rămas
încarcerată după ce maşina în care se

afla a izbit un cap de pod din beton. 
Victima a fost trans por tată

la spital având leziuni grave. 

Au furat butelii şi butoaie goale
Doi hoţi din comuna Cuca, s-au întâlnit, din nou, în arest, de această dată, după ce oamenii legii

au stabilit că au dat spargeri şi separat nu doar împreună.
În luna septembrie au fost reţinuţi pe bază de ordo -

nanţă după ce au comis furturi din locuinţe împreună,
ulterior fiind plasaţi sub control judiciar. 

Ulterior, cercetările au fost extinse stabilindu-se că
înainte de „face echipă” au operat şi pe cont propriu! 
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