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Un alt tronson din DEx Pitești 
Craiova va fi dat în folosință
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Ministrul Transporturilor Sorin 
Grindeanu estimează că tronsoanele 
3 și 4 ale Drumului Expres Craiova - 
Pitești (DEx12) vor fi finalizate.

SOCIAL2

Misiune infernală  
cu oltenii!

Pag. 6SP⚽RT2

Veniturile românilor se duc pe 
mâncare, facturi, taxe și impozite!
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În acest week-end, Liga Profe-
sionistă de Fotbal a programat 
meciurile din runda cu numărul 
13 din Superliga Superbet. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de 
Statistică (INS) publicate miercuri, veni-
turile totale medii lunare pe gospodărie 
au reprezentat 6.241 lei în trimestrul II.

Curs valutar: Euro -  4.9366   USD - 4.9920  Gramul de aur - 275.3180

~ MAI CITIŢI ~

Primăria Mioveni 
reclamă defrișarea 
pădurii de la ICN

Elevi argeșeni prezenți 
un eveniment în 
Republica Moldova

Pescuitul la novac pe 
înțelesul tuturor

Galben-verzii vor puncte 
în deplasare!

FRF a pus coordonator 
la loturile de juniori

Horia Mihail și Filip 
Papa  la Filarmonica 
Pitești
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             Cele mai bune FILME de vizionat
Vă recomandăm următorul GHID TV de weekend2 Paginina 4

TVGde weekendhid

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744.499.871.

Tentativă de viol în Lunca Argeșului!
Un individ periculos, a agresat o tânără în vârstă de 20 de ani, du-
minică, în Parcul Lunca Argeșului. Bărbatul a încercat să o violeze 
pe fată în toaleta din parc. Bărbatul a fost identificat și ridicat ieri 

după-amiază de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești. 
Este recidivist și figurează în Registrul agresorilor sexuali, având 

în trecut infracțiuni de natură sexuală.

A lăsat o bătrână 
fără butelie
■ A fost recuperată goală iar poliţiştii 
au umplut-o ca să ajute păgubaşa

O femeie, în vârstă de 
88 de ani, din Costești, 

a constatat miercuri 
dimineață că i-a fost 

furată butelia, cel mai de 
preț bun al ei. Disperată 
că nu mai are cu ce să își 
facă mâncare, dar și din 

cauză că nu avea bani 
să cumpere alta, a cerut 

ajutorul polițiștilor. 
Până seara oamenii legii 
l-au prins de autor șă nu 

doar atât!
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Produs cu 
SALMONELLA 
RESTRAS  
din Lidl
Un produs oferit spre vân-
zare de magazinele LIDL, a 
fost depistat cu Salmonella 
de aceea cumpărătorii sunt 
avertizați să nu-l consume. 
Anunțul a fost făcut de 
Autoritatea Națională Sa-
nitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor. 
Clienții care au cumpărat 
Tastino Napolitane cu 72% 
cremă cu aromă de alune 
de pădure, 800g, sunt 
rugați să-l returneze. PAGINA
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