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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

3lei

Cel   m
ai  citit      Cel m

ai i
n

fo
rm

at

Vernisaj de pictură și 
grafică în Piața Primăriei

Monturi de bază pentru 
pescuitul la feeder

Maratonul Olteniei 
2022 pregătește zone de 
distracție și de amintiri

Derby argeșean în Liga I! 

Andrei Prepeliță:  
”Mergem la Mioveni să 

câștigăm”

Ordonanță pentru mări-
rea salariilor bugetarilor
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~ MAI CITIŢI ~

Curs valutar: Euro -  4.8793   USD - 4.8008  Gramul de aur - 272.7882
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Peste 100 
de absenți, 

la a treia 
probă la 

BAC

Centrul 
de taxe și 
impozite, 

închis tem-
porar

Mioveniul vrea stadionul 
îmbăcat în galben!
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             Cele mai bune FILME de vizionat
Vă recomandăm următorul GHID TV de weekend2 Paginina 4

TVGde weekendhid OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744 498 871.

Dispariție misterioasă,la Câmpulung!

De 12 zile un nonagenar din Câmpulung nu mai 
știe nimic despre fiul lui, care a dispărut fără 

urmă. Ultima dată l-a văzut sâmbătă, pe 6 august. 
La început a crezut că bărbatul a plecat la munte, 
acolo unde au o cabană, iar când a văzut că nu se 

întoarce a început să își facă griji. 

Trimis în judecată pentru
afaceri cu terenuri

Un afacerist din Pitești, a dat de necaz, fiind trimis în judecată după ce a vândut trei terenuri. Acesta este acuzat că a redus fon-dul forestier după ce ar fi schimbat destinația suprafețelor. Dacă va fi găsit vinovat riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la un an, potrivit Codului Silvic. PAGINA
3

PAGINA
3

Se măresc amenzile
pentru lipsa rovinietei!

Începând de mâine se majorează cuantumul 
amenzilor pentru neplata rovinietei. Legea a fost 
promulgată în luna iulie și va intra în vigoare la 
30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, 

mai exact de sâmbătă. 
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