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O nouă 
ieftinire a 
prețului car-
buranților

”Dezbate-
rile pe legi-
le Educației 

continuă”
Victorie în ultimul 

amiCal!
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~Sp⚽rt~

Producătorii se mai pot în-
scrie la Sărbătoarea Recoltei

Aeromodeliștii piteșteni, pe 
podium la două competiții

Abordarea partidelor scurte 
de pescuit la crap pe Dunăre

Meci de totul sau nimic  
pentru România!

Peste 500  de argeșeni  
și-au plătit retroactiv 
contribuția la pensii

„Casa noastră” în premieră, 
la Cinema „București”
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~ MAi Citiţi ~

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.

Fost director Arpechim,găsit împușcat în cap!
Polițiștii din Petrești, județul Dâmbovița, au fost sesizați 
ieri, de către o femeie, că un bărbat și-a pus capăt zilelor 
cu o armă de vânătoare.  În comuna Uliești, într-o came-
ră a unei locuinței, a fost descoperit un bărbat, în vârstă 
de 68 de ani, decedat, acesta prezentând o leziune prin 

împușcare, în zona capului. pAgINA
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În ziua de 21 septembrie a.c., polițiștii Biroului de 
investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Par-
chetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au continuat 

cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea 
infracțiunii de agresiune sexuală, și au reținut un 

bărbat de 70 de ani, din Pitești. 

Zăpadă de 20 cm
Salvamont Argeș informează că, în prezent, con-
tinuă să ningă în masivul Făgăraș. După noaptea 

trecută, stratul de zăpadă atinge 20 de centimetri. 
Vizibilitatea este redusă iar vremea este instabilă. 

pAgINA
3

             Cele mai bune filme de vizionat
Vă recomandăm următorul GHID TV de weekend2 paginina 4

TVGde weekendhid

A "spălat" 2,7 milioane lei!

în Făgăraș!

În ziua se 21 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de inves-tigare a Criminalității Economice Argeș au finalizat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă tribu-nalul Argeș, în care se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani pAgINA
3

La 70 de ani
a batjocorit o minoră!


