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Curs valutar: Euro -  4.9437   USD - 5.1379  Gramul de aur - 269.8751

~ MAI CITIŢI ~

Irigaţiile vor fi  
INTRODUSE ÎN PNRR!

Memoriu depus la  
FEDERAŢIE

Apele meteorice pot influe-
nţa BUNA FUNCŢIONARE A 
REŢELEI DE CANALIZARE

Mai multe contracte  
de muncă ÎNREGISTRATE  
LA ITM ARGEŞ
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Crescătorii de animale primesc  
SUBVENŢIILE PE LUNA IULIE
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Crescătorii de animale primesc 
un sprijin financiar de aproxi-
mativ 1,34 milioane de lei pentru 
serviciile prestate în luna iulie. 

SOCIAL2

Din nou probleme cu 
ARBITRII PENTRU DACIA!
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Facturile la utilităţi au 
CRESCUT CU 124%!
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Curier Medical
Nu trebuie să aveţi  
PULSUL MARE
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Detoxifierea  
RINICHILOR
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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.

Handbalistele de la Dacia au 
pierdut în etapa a 5-a din actuala 
ediție a Ligii Florilor, un nou 
meci.

Potrivit unui proiect, facturile 
românilor la utilități au cres-
cut de la 77% în 2010 până la 
124% în 2021.

BEAT,conducea
microbuzul şcolar!

www.curier.ro

Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, angajat la 
Primăria Teiu, a fost prins ieri, în timp ce 
conducea maşina în care erau patru elev 

şi un profesor, fiind băut. 

Ca de la 
funcţionar la 
funcţionar, 
aşa a crezut 
un angajat al 
unei instituţii 
publice că va 
rezolva pro-
blema după ce 
un inspector 
de la Comi-
sariatului 
Judeţean pen-
tru Protecţia 
Consumato-
rilor Argeş, 
a ales să îşi 
facă meseria. 
A vrut să-l 
determine să 
închidă ochii 
la neregulile 
descoperite şi 
i-a oferit mită. 

Nici  
prin min-
te nu i-ar 
fi trecut 

că o să fie 
denun-

ţat. 
Astfel se face că a fost prins în flagrant! 

Acesta este, pe scurt, povestea unui 
angajat de la Administraţia  Judeţeană a 

Finanţelor Publice Argeş. 
    Bărbatul agresiv 
a ajuns în arest!
O femeie, din Mioveni, a avut parte de o relaţie cu multe tensiuni, 

agresiuni şi jigniri. Când nu a mai acceptat, s-au despărţit dar 
partenerul său de viaţă a continuat să-i facă viaţa un calvar.  A 

ajuns în arest! Individul este cunoscut cu un astfel de comporta-
ment. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, ieri, în timp ce se 
afla în arest, bărbatul a mai primit o veste proastă. A fost trimis 

în judecată, într-un alt dosar, sub acuzaţia de ultraj! 
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