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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

■ Nu primiți în casă falși 
angajați ai companiei CEZ
 (pag.2)

■ Paula Seling concertează 
la Filarmonica Pitești  (pag.5)

■ Concert cu Marcel Pavel în 
Lunca Argeșului (pag.5)

■ OAMENI harnici, iscusiți, 
numai la BOGAŢI găsiți!
 (pag.5)

■ 77 de echipaje la Raliul 
Argeșului! (pag.6)

Horoscopul zilei

Secrete și relații profesionale!
Ziua de joi vine cu vești 

excelente pentru cei mai mul-
ți nativi ai  zodiacului. Va fi, 
în general, o zi bună pentru 
cele mai multe zodii, dar sunt 
și nativi cărora nu le va merge 
prea bine azi.   (pag.4)
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40 de stații de 
încărcare pen-
tru autobuze 
electrice au 
ajuns la Pitești

Alexandru Pelici și-a prelungit 
contractul cu CS Mioveni
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Minciuna 
care ne ia 
durerea

Din punctul meu de vedere
~SP⚽RT~
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Pompier mort, în

timpul unei intervenții!
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Subprefectul 
Neculăescu  
a ajuns la spital

Ciprian Neculăescu, subprefect de Argeș, a ajuns ieri la spital 
după ce a fost victima unui accident rutier. Acesta se îndrep-
ta către Pitești, la volanul unui Duster, pe DN 73, când a fost 
lovit de o mașină care a ajuns pe contrasens. 
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Cei doi șoferi de 42 de ani, respectiv 47 de ani au fost 
răniți ușor. După ce li s-a acordat primul ajutor la fața 
locului au fost transportați la spital pentru investigații 
medicale. Niciunul nu avea leziuni grave.

Cazul Crimă la Domneşti

Ucis din cauză că nu a 
acceptat încă un partener!

Tânărul găsit mort în râu, a fost ucis după ce a refuzat 
să facă sex cu un tânăr în vârstă de 19 ani. Ieri, cel care 
l-a împins în apă a fost arestat preventiv. PAGINA
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