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HOROSCOP

■ Sistemul medical este pregă-
tit să facă față unui nou val 
Covid (pag.2)

■ Grădinița „Aripi Deschise” au 
fost extinsă (pag.5)

■ Elevii și tinerii cu performan-
țe, premiați la Ștefănești (pag.5)

■ Ansamblul PLAI DE DOR, în 
PARLAMENTUL SERBIEI
 (pag.5)

■ Inter Câmpulung și-a aflat 
ADVERSARELE din Cupă
 (pag.7)

■ Argeșenii pot recupera banii 
pe timbrul de mediu! (pag.12)

~ Mai citiţi ~

Încă o porțiu-
ne din Drumul 
Expres Pitești 
– Craiova, va fi 
gata

Victorie obținută 
fără emoții
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Mînzînă 
și cotețo - 
gorghiștii

~SP⚽RT~
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Din punctul meu de vedere

Curs valutar: Euro -  4.9454   USD - 4.8344  Gramul de aur - 274.3444
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Surprize în plan amoros!
Nativii zodiei Taur în-

cep ziua cu un vibe pozi-
tiv. O atitudine pozitivă îi 
poate ajuta pe nativii zo-
diacului să facă cele mai 
bune alegeri astăzi. (pag.4)

Acuză că a fost tâlhărit în apropiere de poarta Uzinei
Un angajat de la firma de curierat Cargus a sunat la 112 

și a reclamat că a fost tâlhărit, în apropiere de poarta 8 a 
Uzinei Dacia. Tânărul în vârstă de 28 de ani, reclamă că un 
individ l-a lovit cu pumnul, i-a furat banii și a fugit! Polițiș-
tii au demarat o anchetă sub acuzația de tâlhărie calificată. 
Polițiștii urmăresc mai multe piste, inclusiv aceea privind 

veridicitatea spuselor angajatului Cargus! 

AFACERIȘTI JUDECAŢI 
pentru facturi fictive

Opt oameni de afaceri 
au fost dați pe mâna 
justiției fiind acuzați 
de fapte de evaziune 
fiscală comise în 
urmă cu peste 10 ani. 
Prejudiciul calculat 
de polițiștii Serviciu-

lui de Investigare a 
Criminalității Econo-
mice este de peste un 
milion de lei.  Nu știm 
exact când au fost 
descoperite faptele, 
nici de când instru-
mentau oamenii legii 

dosarul, dar având 
în vedere că perioada 
cuprinsă în anchetă 
este 2010-2012, obser-
văm că le-a luat cam 
mult oamenilor legii 
până să finalizeze 
cercetările.

    PROXENEŢII dau 
socoteală la instanță

Patru indivizi care și-au determinat 
partenerele de viață să se prostitueze 

au fost trimiși în judecată la mai puțin 
de o lună de la data la care au ajuns în 

arest. Oamenii legii au finalizat cercetă-
rile și dosarul a ajuns pe rolul instanței. 
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 

pedepse de la 3 la 10 ani.
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