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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

■ Reabilitare finalizată pe 
strada Bucovina (pag.2)

■ Combustibil acordat trans-
portatorilor și distribuito-
rilor (pag.2)

■ Când nu trebuie folosit 
înaintașul la crap (pag.5)

■ Ponturi pentru o partidă 
reușită la crap (pag.5)

■ Viorel Dobrin, din noul 
campion european la 
skandenberg!  (pag.6)

■ Spectacole, concerte, piese 
de teatru și întreceri sporti-
ve de Zilele Piteștiului! (pag.12)

Horoscopul zilei

Experiență și preocupări!
Nativii zodiei Berbec sunt 

preocupați de starea de să-
nătate, în special. În timp ce 
anumiți nativi sunt atenți la 
deciziile pe care urmează să 
le ia, alți nativi au tendința de 
a se pripi în concluzii.   (pag.4)
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Sfinții 
Împărați 
Constantin  
și Elena

Final 4 – Cupa României, la 
handbal feminin, la Mioveni
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A fost 
desemnat 

câștigătorul 
Secțiunii 3 a 

Autostrăzii 
spre Sibiu

~SP⚽RT~
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Fetiță omorâtă de mașină!
O copilă, în vârstă de 6 ani, și-a pierdut viața ieri, în urma unui accident rutier. Tragedia a avut loc pe DN 73, în comuna Mi-
hăești. A reieșit că minora a traversat neregulamentar. Nenorocirea a avut loc la circa 100 de metri de trecerea de pietoni.

POMPIERUL A MURIT 
strivit de autospecială

Medicul legist a stabilit, în urma necropsiei, că 
subofițerul a fost călcat de autospecială. În comuni-
carea oficială, reprezentanții insituției amintite au 

precizat doar că militarul „era căzut la pământ”. 

APEL LA 112: „O să-mi 
omor nevasta și copiii!”

Ieri a fost făcută autopsia plutonierului major Georgel Neacșa, de 
la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Pompierul a mu-

rit în timpul unui intervenții la un incendiu de vegetație pe A1. 

Polițiştii au fost în alertă miercuri, în urma unui apel primit la dispe-
ceratul 112. Un bărbat, din comuna Stolnici,  i-a anunțat pe polițişti că 
o să meargă la Piteşti să-şi omoare soția şi cei doi copii. Individul este 
cunoscut recidivist şi oamenii legii au luat în serios afirmațiile lui.
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