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Termen limită pentru
stabilirea taxei de
salubrizare! (pag.2)

Trebuie plătită taxa
de întreţinere la
cimitir (pag.2)

Localizarea crapilor
pe balastiere, bălţi şi
baraje (pag.5)

Prepeliţă: „Încercăm
să le redăm plăcerea
de a juca fotbal” (pag.6)

Iarnă, la un punct de
play-off! (pag.7)
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Campanie
umanitară
de Crăciun,
în Mioveni
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� pagina 6

Cu o victorie pot
scăpa de

ultimul loc!

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Prudenţă şi eforturi!Modul unora ceva mai ju-căuş şi mai superficial de a tra-ta lucrurile te cam debuso-lează, pentru că nu ştii foartebine cum să tratezi impasul defaţă. (pag.4)

Nu prea îmi
place AUR, îmi

plac votan0ii săi
� pagina 2

Din punctul meu de vedere

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hAlă 
De prODuCţIe
Tel. 0729.800.578.

Interlopiiau fentat
legea!

Un proces în timpul căruia doi dintre inculpaţi au
fugit din ţară s-a încheiat la Curtea de Apel Piteşti.

Ten tativă de omor, loviri şi alte violenţe, tulburarea
ordinii şi liniştii publice, acestea sunt acuzaţiile pentru

care ar fi trebuit să plătească făptaşii.
Procesul s-a sfârşit dezamăgitor, după
ce victimele atacului sângeros şi-au re-

tras plângerea, iar judecătorii s-au
văzut nevoiţi să aplice legea. De la dis-

tanţă, inculpaţii, cunoscuţi interlopi din
Câmpulung, au făcut aranjamentele ne-

cesare ca să scape, primind pedepse
mici fa0ă de gravitatea faptelor. 

Un caz a ajuns în atentia oamenilor
legii, după ce mai multe persoane au se-

sizat faptul că, un bărbat din Câmpu-
lung, Cătălin P., s-a filmat si a urcat pe

YouTube, un film în care aruncă o pisi-
cuţă în aer, o învârte şi chinuie. 

S-a filmat schingiuind     
pisica!

Un bărbat din
CÂMPULUNG,

Băr batul care-şi spune Kă tălin Taleent
este vlogger are filmulte0e mai multe pe
contul de YouTube, filmări din care se

vede nivelul de educaţie al omului. 

A primit patru amenzi
într-o noapte!
Performanţă greu de egalat a unui şofer
în vârstă de 33 de ani, din comuna Rociu. 

A primit a menzi în valoare to tală de 5.285 de lei, după ce a
bifat nu mai puţin de paru contravenţii într-o singură noapte.
În plus, poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere

şi certifi ca tul de înmatricu lare al maşinii. 
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O nouă creştere a
numărului de cazuri

de COVID-19!

Astfel, joi au fost  238  de pacienţi
infectaţi cu SarsCoV-2, cu 49 mai
mulţi faţă de miercuri când erau

189 pcien0i noi.
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