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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

3lei

Cel   m
ai  citit      Cel m

ai i
n

fo
rm

at

Curs valutar: Euro -  4.9427   USD - 5.1135  Gramul de aur - 270.2027

• Loto 6/49  31, 20, 9, 25, 15, 2
• Noroc  5 8 2 8 5 0 8
• Loto 5/40  20, 18, 17, 1, 29, 2
• Super Noroc  6 7 7 0 6 7 
• Joker  35, 3, 14, 7, 19  +14 
• Noroc Plus  7 0 7 9 5 4

Recenzorii  
vor fi plătiţi!
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Aceştia nu au fost 
plătiţi până acum din 
cauza că a fost necesară 
rectificarea bugetului. 

SoCial2

Vor să înceapă  sezonul  
cu victorie
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fc Argeş Basketball va începe 
sezonul miercuri, la ora 19.00, 
cu o deplasare la cSu Sibiu.

SP⚽RT2

Magistraţii pot 
primi BAni pentru 
rAtele lA cASă
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un proiect de lege adoptat 
în Senat, săptămâna trecu-
tă, a iscat controverse. 

SoCial2

~ Mai citiţi ~

Lotul 1 al autostrăzii spre  
SiBiu, gAtA de inAugurAre

crenvurşti contaminaţi
retrAşi de lA rAft

Plan de acţiune pentru 
prevenirea corupţiei, în-
cheiAt între d.g.A şi S.p.i.A

lasconi şi-A trAS vice!

Centru after School  
la Biserică, pentru  
copii defAvorizAţi

Începe play-off-ul
competiţiei ko!
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Femeie moartă în accident, la Davideşti!
impactul a fost foarte pu-

ternic. victima a fost luată 
pe capotă, a izbit parbrizul 
şi apoi a fost proiectată pe 
asfalt. A murit imediat după 
impact, la sosirea echipajelor 
de salvare a fost găsită dece-
dată. era în papuci, fiind la 
mică distanţă de casă. tână-
rul şofer le-a spus ancheta-
torilor că s-a trezit cu femeia 

în faţa maşinii şi nu a avut 
timp să reacţioneze. condu-
cătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultând 
că nu a consumat alcool. va fi 
întocmit dosar penal pentru 
ucidere din culpă, dar din 
primele constatări se pare 
că femei a traversat prin loc 
nepermis, fără să se asigure.  
 Cercetările continuă.

ieri după-amiază o femeie, în vârstă de 39 de ani, a murit 
după ce a fost lovită de maşină, la Davideşti, pe DN 73D. 

Din primele cercetări ale poliţiştilor din cadrul Serviciului 
Rutier argeş, victima traversa neregulamentar. anchetato-
rii au stabilit că Elena P., de 39 de ani, din Davideşti, a fost 
lovită, în plin, de un Volkswagen condus dinspre câmpu-
lung spre Mioveni, de  ionuţ D. de 21 de ani, din Vultureşti. 

Împăratul vindea 
cocaina la kilogram!
temut traficant de droguri din vestul ţării, condamnat la Piteşti

De ani buni, un cunoscut interlop din vestul ţării Uţu claudiu 
Rohozneanu, acum în vârstă de 54 de ani, face legea pe piaţa 

traficului de droguri. Bărbatul, căruia i se spune “Împăratul”, 
a fost condamnat de mai multe ori pentru trafic de droguri, 

dar şi pentru şantaj, cămătărie, lipsire de libertate.

Un număr mare de do-
sare ale casei Judeţene 
de Pensii argeş, aflate 
pe rolul curţii de apel 
Piteşti, a dus la contro-
verse între cele două 
instituţii. Judecătorii se 
plâng că activitatea instanţelor este aglomerată de volumul 
mare de muncă din dosarele de asigurări sociale.  

Casa de  
Pensii  

argeş are  
mii de dosare în instanţă
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