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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

■ Două dispecerate noi la 
Distribuţie Oltenia  (pag.2)

■ Renault va face motoare 
termice și hibride, la Mio-
veni  (pag.5)

■ Se dublează norma de 
hrană în spitale  (pag.5)

■ Bugetarii nu vor mai 
pierde liberele care pică în 
weekend  (pag.5)

■ CSM Oradea și FC Argeș 
Basketbal, deschid finala 
mică  (pag.6)

■ Campionul Simone Tem-
pestini a abandonat la 
Raliul Argeșului!  (pag.7)

Horoscopul zilei

Surprize și evenimente plăcute!
Astrologii au veşti bune 

pentru unii nativi ai zodiacu-
lui, mai ales din punct de ve-
dere sentimental. Dragostea 
pluteşte în aer.  (pag.4)

3lei

~ Mai citiţi ~

Spectaco-
le, delicii 
turcești și 
distracţie, la 
Pitești Fest!

VOR să încheie sezonul  
cu VICTORIE!
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Mai bine 
mor de 
variola 

maimuţei

Din punctul meu de vedere
~SP⚽RT~
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Şi-a ameninţat nevasta

cu moartea! După mai bine de 20 de ani de convieţuire, doi concubini din comuna Albeș-
tii de Argeș au ajuns la probleme atât de mari încât, împotriva bărbatului 
a fost emis un ordin de protecţie, potrivit căruia nu are voie să se apropie 
de partenera lui de viaţă. El a încălcat și acest ordin și a fost reţinut. Ieri a 
părăsit arestul, dar a fost plasat sub control judiciar.

În cadrul competiţiei Raliul 
Argeșului au avut loc trei 
accidente în urma cărora au 
fost răniţi doi sportivi. Or-

ganizatorii spus că cei doi se 
află în afara oricărui pericol 
și nici nu au rămas internaţi, 
după ce au fost duși la spital 

pentru investigaţiile necesa-
re. În urma ieșirilor în decor, 
mașinile concurenţilor au 
avut de suferit. 
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Trei accidente laRaliul Argeșului
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Fostul șef de post a 
scăpat de închisoare!

Curtea de Apel Pitești a dat o sentinţă care îl face fericit pe fostul șef de post 
de la Bughea de Sus. Răzvan S., acuzat de luare de mită și trafic de influenţă, a 
scăpat de închisoare. Acesta fusese condamnat la 4 ani și 2 luni închisoare cu 
executare, iar judecătorii au schimbat sentinţa instanţei de fond.
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FIU DE PRIMAR 
condamnat definitiv!
Acuzat de luare de mită, fiul fostului primar din Căli-
nești a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Pitești 
a menţinut pedeapsa dată în februarie 2022. Marius 
Gavrilescu a primit o condamnare cu suspendare. PAGINA
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