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Primarul Gentea
şi consilierii
vor depune

jurământul!
� pagina 2 � pagina 12

Ajutor pentru
cei afectaţi de
pandemie!

În cursă pentru urna a
doua (pag.5)

Tinerii argeșeni pot
studia în Olanda (pag.2)

România, joacă
diseară la Belfast (pag.5)

Petrolul umilită, liderul
nu se regăsește (pag.5)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Calităţi şi defecte!Ai primit tot felul de sem-nale cu privire la sensul sprecare te îndrepţi, dar au începutsă fie contradictorii. Nu se batcap în cap, aşa cum ţi se pare,ci doar oferă o viziune dinmai multe unghiuri. (pag.4)

Pagina de sănătate
� PAGINA 6

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.

Un afacerist piteştean a fost trimis în judecată sub
acuzaţia de înşelăciune după ce şi-a păcălit un client. 

Bărbatul de 42 de ani, i-a încasat o sumă
mare de bani pentru o pompă de benzină pe
care a vândut-o ca fiind nouă, deşi, nu era... 

Veste cumplită pentru părinţi şi cadrele
dicatice din mediul preuniversitar! 

GABRIELA STANA,
educatoare de profesie 
și directoare la Grădi -

ni-a nr.1 din Pitești,
a murit fiind răpusă de

coronavirus. 
La vârsta de 59 de ani, aceasta a plecat în lumea celor drepţi după
ce acum două săptămâni a fost confirmată pozitiv la SARS CoV-2.

Directoare 
răpusă de
coronavirus!

Patron de service şi-a
înşelat clientul!

Aproape 1000 de cazuri
de violenţă în fAmilie
În primele 10 luni

din an, în Argeș,

Statistici îngrijorătoare pri-
vind violen-a în familie, în

jude-ul Argeș, de la începu-
tul anului până în prezent.

Oamenii legii s-au confruntat
cu aproape 1.000 astfel de
cazuri, în primele zece luni

din acest an fiind emise, nici
mai mult nici mai pu-in, de

112 ordine de protec-ie.

În cadrul IPJ Argeș a fost de ma rată
o campanie de informare a

victimelor lor violen-ei domes tice
privind modul în care pot fi pro -

tejate de lege dar și ce au de făcut în
cazul în care au nevoie de ajutor.

Recent a fost 
lansată și o aplica-

-ie ce poate fi salvată pe telefo-
nul mobil, cu ajutorul căreia vic-

ti mele pot afla informa-ii utile. 
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