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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

■ Un nou proiect pe fonduri 
europene depus de Consi-
liul Județean Argeș (pag.2)

■ BNR a lansat o monedă de 
argint pentru colecționari 
 (pag.2)

■ Gol după gol, primit de 
Rapid!  (pag.5)

■ “Nu e deloc întâmplare”
 (pag.5)

■ Zona de picnic din Lunca 
Ageșului va fi extinsă (pag.12)

■ Curse gratuite Publi-
trans pe ruta Teatrul „Al. 
Davila” – Parcul „Lunca 
Argeșului” (pag.12)

Horoscopul zilei

Dezamăgire şi schimbări!
Astele arată că acest nativ 

se simte singur și traversează 
o perioadă în care simt nevo-
ia unui partener sau prieten 
care îi poate înțelege proble-
ma sau durerea.    (pag.4)
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Vidraru Bike 
Challenge, o 
provocare pen-
tru pasionații 
de mișcare

2 Pagina 2

Bursa gene-
rală a locuri-

lor de muncă, 
vineri, la 

Pitești!
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Curs valutar: Euro - 4.9477   USD - 4.7247  Gramul de aur - 277.4951

Crimă la Domnești
Ieri după-amiază, un bărbat, în vârstă 
de 30 de ani, a fost găsit mort, în Râul 

Doamnei, în comuna Pietroșani. 

Victima a fost dată dispărută de familie, luni. În 
timpul căutărilor, oamenii legii au făcut cercetări 

stabilind locurile în care a fost văzut bărbatul 
ultima dată și oamenii cu care a vorbit.

În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că a fost 
omorât. El a fost împins sub podul din comuna 

Domnești, găsindu-și sfârșitul în apă! 

S-a împușcat în piept, cu arma  
      de vânătoare

Descoperire șocantă ieri, pentru o feme-
ie din Pitești. Aceasta și-a găsit soțul, un 
bărbat, în vârstă de 76 de ani, mort, în baie. 
Bărbatul s-a împușcat cu arma de vânătoa-
re, în piept. Pușca a fost găsită lângă cada-
vru. Nimeni dintre cei care îl cunoșteau nu 
au fost surprinși de gestul cutremurător. 
Apropiații spun că victima suferea de o 
boală incurabilă și avea dureri mari.

Șerban Valeca ÎNMORMÂNTAT cu onoruri militare!

Ieri, Șerban Valeca a murit la vârsta de 66 de ani. Ieri a fost condus pe ultimul 
drum.  A fost înmormântat cu onoruri militare. Sute de oameni au venit să îi 
aducă un ultim omagiu. A fost o ceremonie sobră, fostul ministru și senator 

fiind condus pe ultimul drum de un cortegiu numeros. S-a mers pe jos, până la 
Cimitirul Sfântul Gheorghe acolo unde militarii care formau garda de onoare 

au tras salve de foc în memoria celui care a fost Șerban Valeca! 
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