
~ Mai citiţi ~

Cotidian independent al judeţului argeş www.curier.ro

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
12 pagini

2lei
anul XXVi nr. 7907

Miercuri, 2 decembrie 2020

Curs valutar: Euro - 4.8735 USD - 4.0875 Gramul de aur - 237.6576

� pagina 2

Ziua
Naţională
a României
fără paradă
militară!

De frica coronaviru-
sului s-a sinucis! (pag.3)

Mioveniul a anulat
deplasarea la
Timişoara (pag.6)

Adrian Dulcea, noul
antrenor al echipei FC
Argeş! (pag.3)

279 cazuri noi de
COVID-19 (pag.12)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Comunicare şi cooperare!Oamenii pe care îi atragi azialături de tine nu sunt com-pania cea mai potrivită pentruce ţi-ai propus. (pag.4)
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Din punctul meu de vedere

Fiuladatvina
pe tată!

CA SĂ SCAPE DE ACCIDENTUL MORTAL

Un accident, soldat
cu moartea unui om,
a avut loc luni seara,

în comuna Miroși.
Un bărbat în vârstă de 73
de ani, a pierit după ce a

fost lovit de un șofer băut. 
Conducătorul
vinovat a părăsit
locul acciden -
tului. Ca să sca-
pe, a dat vina pe
tatăl lui, un
bătrân cam de
aceeași vârstă cu
victima, min0ind
că el a condus
mașina implicată
în accident. 

La Leordeni,

Biciclist ucis de tir
Luni seara, un bărbat de 38 de ani, a murit
la Leordeni după ce a fost lovit de un TIR. 

Acesta circula cu bicicleta când a fost izbit de
mastodontul al cărui șofer nu acordase prio-
ritate de trecere. Conducătorul auto în vâr-

stă de 34 de ani, s-a ales cu dosar penal. 

Comercianţii locali, discriminaţi
faţă de hypermarket-uri

Interdicţiile le vor închide afacerile

Tot mai mul0i agen0i economici protestează împotriva măsurilor
impuse de Comitetul Jude0ean pentru Situa0ii de Urgen0ă Argeș

prin care activită0ile cu publicul sunt restrânse drastic. Întreprin-
zătorii locali spun că sunt discrimina0i fa0ă de marile centre come-

ricale în care regulile sunt încălcate în mod flagrant.  Femeie rănită de ambulanţă

Un accident rutier a avut loc ieri, la Topoloveni, acolo unde o femeie
în vârstă de 47 de ani, din localitate, a fost lovită de o ambu lan0ă. 

Victima tra versa
regulamentar, pe
trecerea de pie-
toni, când a avut
loc evenimentul
rutier. A fost rănită
la cap și la mem-
bre, fiind transpor-
tată la Spitalul
Jude0ean de Ur-
gen 0ă Pitești.
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