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Marian Iordache ră-
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Iubire şi pasiune!Relaţia de iubire nou înce-pută înaintează într-o direcţiepromiţătoare ce te motiveazăsă depui şi mai multă pasiuneîn acest sens. (pag.4)

Şi-aviolatfiica
de13ani

În comuna Cocu, Caz cutremurător pe-
trecut în comuna Cocu!
Un bărbat în vârstă 41
ani, a violat o copilă în

vârstă de 13 ani.

Deşi nu era tatăl biologic al fetei, bărbatul a
crescut-o pe pe propria-i fiică, de la naştere. 

În faţa anchetatorilor individul a motivat că a fost beat!

S-au lovit două  
cu călători!

autobuzeNu a fost nimeni rănit în accident

Un autobuz care făcea curse regu-
late pe ruta Piteşti-Mioveni şi un

autobuz care transporta muncitori
la Uzina Dacia Renault.  

Evenimentul rutier s-a pro -
dus la intrarea în Colibași.
Din fericire, nimeni nu a fost
rănit, coliziunea fiind consi -

derată tamponare. 
Ieri diminea0ă a avut loc un accident
între două autovehicule de transport

persoane şi un autoturism.

Ieri în cadrul unei conferinţe de presă, managerul Spitalului de Pediatrie
Piteşti, medicul Tudor Ionescu a vorbit despre cazurile de COVID-19 la
copii, din judeţul Argeş, dar şi despre cel mai neplă cut subiect şi anume
lipsa de medici anestezişti care a adus unitatea într-o situaţie delicată. 

Criza de anestezişti a creat
situaţii neplăcute!

LA SPITALUL DE PEDIATRIE PITEŞTI,  

În acest moment Spitalul de
Pediatrie are un singur medic

anestezist care nu va putea
lucra permanent, ceea ce a
determinat conducerea să

caute soluţii în cazul urgenţe-
lor majore care vor necesita

intervenţii chirurgicale. Medicul Tudor Ionescu Prefectul Emanuel Soare
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