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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994
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■ Spațiu degradat transformat 
în spațiu verde (pag.2)

■ Străzile Profesor Nicolae 
Brânzeu și Amurgului, asfal-
tate și modernizate! (pag.2)

■ Nadă și monturi recomanda-
te în pescuitul cu materiale 
PVA (III) (pag.5)

■ Alb-violeții încep al doilea 
cantonament (pag.6)

■ Remiză albă în cel de-al 
doilea amical (pag.7)

■ 36 piese de port și podoabe 
tradiționale expuse la Muze-
ul Golești (pag.12)

Obiective noi și planuri!
Va fi nevoie să faci un 

compromis astăzi pentru ca 
lucrurile să funcționeze la 
job. (pag.4)

~ Mai citiți ~

Primarul 
piroman, 
bun de 
plată!

FC Argeș își prezintă 
lotul și noul echipament 
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Legea 
Interopera-
bilității, un 
alt pas spre 

debirocrati-
zare reală!
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2 Pagina 12

Horoscopul zilei

Trei ani cu suspendaredupă ce a ucis doi oameni!

Pedeapsă incredibilă pentru o șoferiță în vârstă, de 19 ani, 
care a condus  fără permis și a ucis doi oameni. Şoferița 
inconștientă a pus în pericol și viața propriei fiice, o fetiță 
în vârstă de 2 ani pe care o avea în mașină când a avut loc 
impactul, iar minora a fost rănită. îAvând în vedere faptele 
comise de inculpată, judecătorul a dat dovadă de o clemență 
de neînțeles. A condamnat-o pe tânără la 3 ani închisoare cu 
suspendare. Sentința a fost atacată de procurorul de caz și de 
rudele celor doi morți! 

Turc reținut pentruagresiune

Tot miercuri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bascov, sub supra-
vegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au continuat cercetările 
într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și 
tulburarea ordinii și liniștii publice, și au reținut un bărbat de 28 de ani.

Curs valutar: Euro - 4.9454   USD - 4.7424  Gramul de aur - 276.3032

Miercuri, polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Crimi-
nale Câmpulung, sub suprave-
gherea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Câmpulung, au 
continuat cercetările într-un 
dosar penal privind săvârșirea 
infracțiunii de furt, și au identi-
ficat și reținut un bărbat de 38 
de ani, din Câmpulung.

Recidivist arestat pentru furt
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