
~ 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. 7912
Miercuri, 9 decembrie 2020

Curs valutar: Euro - 4.8735 USD - 4.0212 Gramul de aur - 240.8446

� pagina 12

Localită,ile
cu cea mai
mare rată
de infectare
COVID-19

Cum pute,i proteja
instala,iile de apă îm-
potriva înghe,ului (pag.2)

Poștaș trimis în
judecată după ce furat
pensiile (pag.3)

Autospeciala de gunoi
s-a oprit în stâlp! (pag.3)

Reîntâlnire cu Islanda
în preliminariile CM
2022 (pag.5)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Dileme şi sfaturi!Nu ştii încotro s-o iei, ori pen-tru că, momentan, nu ai nicio so-luţie, ori pentru că ai mai mul-te variante la dispoziţie şi niciunanu e pe placul tău. (pag.4)

Pagina de sănătate
� PAGINILE 6 - 7

CURIER
MEDICAL

Administra,ia
locală pregătită

să intervină la
prima zăpadă!
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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hAlă 
de produCţie
Tel. 0729.800.578.

Amurit unsalvator!ISU Argeș, în doliu

La vârsta de 47 de ani, un pompier ar-
geșean a încetat din via,ă. Inspectoratul
penru Situa,ii de urgen,ă a făcut anun,ul

tragic. Salvatorul care a învins în multe si-
tua,ii de urgen,ă, a fost învins de boală.
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La Câmpulung,

Şi-a dat ultima suflare
sub geamul primăriei!

Luni după-amiază, la 112 se solicita ajutor medical în 
central oraşului de la poalele Mateiaşului, acolo unde o fe-

meie între două vârste, căzuse fără suflare pe caldarâm.

Cum au votat cetăţenii judeţului!
Numărătoarea s-a încheiat privind voturile

la alegerile parlamentare din Argeș. 
În majoriatea  localită,ilor PSD a câștigat la
diferen,ă mare fa,ă de alte forma,iuni poli-
tice. Pe locul doi s-a clasat fie USR Plus, fie

PNL, urmate de AUR (Alianţa pentru Unirea
Românilor) surpiza acestor alegeri. Iată ce
procente au ob,inut forma,iunile poltice în

orașele din Argeș și în unele comune.

Val de decese la pacienţi
cu CORONAVIRUS

Situaţie îngrijo rătoare la pacienţi infectaţi
cu Sars CoV-2 unde numărul deceselor

creşte într-un ritm alert de la o zi la alta. 
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