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Klaus 
Iohannis şi 
Nicolae Ciu-
că au venit 
în Argeş!  
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Piteştiul 
participă 

la Zilele 
Reciclării 

Deşeurilor 
Electrice!
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■ Proiect pentru reabilitarea 
castrului roman Jidova
 (pag.2)

■ Ultima zi pentru declarația 
la ANAF, a celor care în-
chiriază apartamente (pag.2)

■ Un nou pachet de măsuri 
sociale şi economice (pag.2)

■ Ziua Absolventului, mar-
cată la Mioveni (pag.2)

■ Play-off încheiat cu nouă 
înfrângeri şi o singură 
victorie! (pag.5)

■ Înfrângere la scor în pri-
mul meci pentru medalia 
de bronz!  (pag.5)

Horoscopul zilei

Surprize şi motive de bucurie!
Pot să apară probleme 

în sfera emoțională astăzi, 
astfel că nativii zodiacului 
trebuie să fie foarte atenți 
la felul în care comunică cu 
persoanele sensibile din via-
ța lor..   (pag.4)

~ Mai citiți ~ Preot şi muncitorelectrocutați la biserică!

Preotul bisericii din satul Borleşti şi un muncitor, în vârstă de 43 de ani, au fost electrocutați ieri, în timp ce 
efectuau lucrări la clopotnița din curtea lăcaşului sfânt. Primul a scăpat doar cu arsuri provocate de curentul 
electric, dar cel de-al doilea a fost preluat în stare critică de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă. 
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Un tânăr din comuna Meri-
şani, a fost reținut după ce 
i-a propus unei fete de 15 ani 
să facă dragoste cu el. Băr-
batul a mai avut probleme 
cu legea. A fost condamnat 
anul trecut la închisoare cu 
suspendare pentru loviri şi alte violențe. Frații lui, sunt tinerii  
care au ucis în bătaie cu bărbat din Curtea de Argeş care intervenise 
să aplaneze un conflict în trafic.

A agățat pe Facebook şi 
s-a ales cu dosar penal
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A spart o florărie şi a furat mărunțişul!
Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din Piteşti, a avut două în-
cercări de a face rost de bani, în noaptea de duminică spre 
luni. A vrut să spargă un chioşc, dar alarma l-a pus pe fugă, 
apoi, a intrat prin efracție într-o florărie, dar nu prea a avut 
ce să fure. S-a ales doar cu câțiva lei, mărunțişul pentru 
rest, dar cu toate acesta, a ajuns în arest. PAGINA
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