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• Loto 6/49  36, 6, 29, 10, 20, 23
• Noroc  3 1 6 6 2 6 5
• Loto 5/40 26, 18, 40, 20, 32, 29
• Super Noroc  7 9 5 4 2 6 
• Joker  25, 31, 9, 37, 34 +7 
• Noroc Plus  3 1 3 8 7 3

2 Pagina 2 2 Pagina 12

Veterina-
rii anunță 
că s-a stins 
focarul de 
scarpie

Patroni 
amendați 

că au fo-
losit ilegal 

zilieri!

Învinși greu de 
vicecampioană!
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Mizez pe modificări 
raționale ale capitolului 

Energie la PNRR!

A început ultima sesiune 
a programelor Rabla

Amenzi de peste 76 mii 
lei date de DSV

Campanie DSP,  
în Argeș, pentru 

alimentația sănătoasă

PAGINA
2

PAGINA
5

~ MAI CITIŢI ~
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Flavius Stoican: ”Suntem 
pe un drum bun!”
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Peste 200 de bilete  
de tratament pentru 

pensionari
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Deputatul Bălășoiu exclus din Adunarea Eparhială!
Scandalul sexual al deputatului Aurel Bălășoiu capătă dimensiuni nebănu-
ite. Ies la iveală noi informații despre imaginile care au devenit publice, în 
care parlamentarul apare gol alături de un tânăr. Au apărut întregistrări 
în care un călugăr vorbește cu Aurel Bălășoiu și îl învață ce să declare la 

presă referitor la acuzațiile de homosexualitate și de sex cu minori. În stra-
tegia pusă la punct deputatul trebuie să nege tot și să șteargă din telefon 

tot ce l/ar putea compromite. Aurel Bălșoiu a fost exclus de Arhiepiscopia 
Argeșului și Muscelului din Adunarea Eparhială, din care făcea parte. 

A sărit din mașină în timpul mersului!
O tânără, 

din județul 
Dâmbovița, 

și-a riscat 
viața ca să 
scape din 

mâinile 
fostului 

iubit care o 
sechestrase 

în mașină. 
A sărit în 

timpul 
mersului și 

a fugit. Băr-
batul a fost 

reținut și 
este acuzat 

de lipsire de 
libertate și 
distrugere. 

Vezi din 
materialul 

următor 
cum de s-a 
ajuns aici!

Focare de pestă, doar la porcii mistreți

În momentul de față, în Argeș, pesta porcină nu există decât la porcii mistreți, 
în 21 de fonduri de vânătoare și într-un complex de vânătoare, la Sălătrucu.  

SECHESTRATĂ DE FOSTUL IUBIT,
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