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Două mașini s-au lovit frontal după ce unul dintre 
șoferi a adormit la volan. Conducătorul auto vinovat 

era împreună cu soţia și copilul. Unul dintre conducă-
torii implicaţi a rămas încarcerat la volan. 

 Bărbat mort în  
accident!

La
 M
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oa

ia,

Un grav accident rutier a avut loc duminică 
seara în comuna Moșoaia, satul Smeura. 

Șoferul mașinii care a pro-
vocat accidentul mortal a 

încercat să evite impactul. A 

tras de volan așa de tare în-
cât s-a răsturnat cu autoturis-
mul oprindu-se într-un gard. 

Un pieton în vârstă de  
64 de ani, a fost spulberat  
de o mașină. În urma lovi-
turii bărbatul a murit la loc. 

Şoferul a adormit   
  la volan

La Albota

Un accident rutier a  
avut loc ieri după-amiază, 

la Albota, pe DN 65. 
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A dus lumină în casă şi  
în suflet, unei bătrâne
Un jandarm argeșean a 

vrut să aducă bucuria în 
sufletele celor nevoiași, acum 
în preajma sărbătorilor și  

alături de mai mulţi prieteni 
au oferti 300 de pachte cu 
aloimente unor familii greu 
încercate. 

S-a modificat 
programul de testare 

al șoferilor
În zilele de sărbătoa-

re prilejuite de Crăciun 
și Revelion, la Serviciul 

Rutier Argeș se va modifica 
programul de testare al 

șoferilor care vor să obţină 
permisul înainte de  

perioada pe care  
le-a fost reţinut. 
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