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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994
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Zeci de pro-
iecte aflate 
în derulare 
la CJ Argeş!

FC Argeş începe Liga de  
Tineret şi Liga Elitelor U17 cu 

o deplasare la Timişoara
2 Pagina 6

~SP⚽RT~Din punctul meu de vedere
~Ed  torial~

Pentru că este o televizi-
une de provincie, Curi-
er TV îşi permite luxul 

de a spune adevărul

Se schimbă programul 
fântânii muzicale

Argeşenii amendați că 
nu au completat  PLF 

pot recupera banii

Economia României  
a crescut cu 5,8% în  

primul semestru

Octavian Ciovică a câşti-
gat Trofeul Straja
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~ MAI CITIŢI ~
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Luana Toader, o 
piteşteancă de 17 ani, 
elevă la Colegiul Nați-
onal “Zinca Golescu” 
a câştigat marele 
premiu la Festivalul 
de Muzică Uşoară 
„Trofeul Tinereții” de 
la Amara, aflat la cea 
de a 54-a ediție. PAGINA
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Procesul ministrului Chițoiu amânat la nesfârşit!
ACUZAT DE UCIDEREA A DOUĂ PERSOANE,

Tatăl şi fiica s-au întors
acasă în sicriu

Au trecut doi ani de când dosarul de ucidere din 
culpă al fostului ministru Daniel Chițou a ajuns pe 
rolul instanței dar procesul merge destul de greu. 

Doi ani, în care termenele de judecată au fost fixate 
la perioade lungi, chiar şi de trei, patru luni.

Durere fără margini în comuna Slobo-
zia, acolo unde ieri după-amiază urma 
să fie aduse trupurile neînsuflețite ale 
tatălui şi fiicei lui, morți în accidentul 
care a avut loc luni seara pe DN 1.

Bărbat inconştientla ştrandul Trivale
Un bărbat, în vârstă de 73 de 
ani, a fost găsit în stare de 
inconştiență ieri, în bazin, la 
Ştrandul Trivale, din Piteşti. 
După resuscitare, piteş-
teanului i-a revenit pulsul şi 
a început să respire, dar era 
în comă.  
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