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Școlile argeșene 
pot fi dotate cu un 
SmartLab de 60.000 E

150 de Dacii elec-
trice, acum, cu livrare 
rapidă

Amine Benchaib, în 
echipa etapei a 23-a!

Americanul Joe 
Lawson a semnat cu FC 
Argeș Basketball

Vin facturile pe 
ianuarie!  Cum se calcu-
lează...
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CURS VALUTAR:   • EURO - 4.9221   • USD - 4.5466   • GRAMUL DE AUR - 278.5779
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Clienții nu 
vor mai plăti 
pentru branșamen-
te și racord

Gripă aviară  
lângă  
județul Argeș! 
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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.

Spărgători minori SOMAȚI cu arma!

Primar acuzatde lovire! A urmărit o tânără 
la veceu şi a vrut să o violeze!

În timp ce patrulau noaptea, prin comuna Davideşti, 
poliţiştii Secţiei de Polişie Rurală Hârtieşti au făcut o 
descoperire uimitoare.  Au prins o bandă de hoţi care 
spărgeau magazine, formată din doi minori de câte 14 

ani fiecare şi doi minori de câte 16 ani fiecare.

A fost scandal ieri la şedinţa de Consiliu Local 
Căteasca. Mai mulţi cetăţeni au fost prezenţi în sală 

şi au avut discuţii în contradictoriu cu primarul 
Liviu Năstase. Oamenii erau nemulţumiţi din cauză 

că edilul nu a introdus pe ordinea de zi un proiect 
legat de transportul în comun şi nu mai au maxi-ta-

xi ca să se poare deplasa în afara localităţii.
Piteşteanul, în vârstă de 49 de ani, care a încercat 

să violeze o tânără, în vârstă de 20 de ani, în veceu, în 
Parcul Lunca Argeşului a fost trimis în judecată. Indi-
vidul se află în arest preventiv, iar instanţa a menţi-

nut măsura şi după ce a fost depus rechizitoriul.

POLIȚIŞTII AU ÎNTOCMIT 
DOSAR PENAL IN REM. 

☞ Şedinţa a fost suspen-
dată iar Liviu Năstase a 

vrut să iasă din sală. 
☞ A fost înconjurat de ce-

tăţeni şi a lovit peste mână 
o femeie care îl filma. 

A fost urmărit şi a oprit abia atunci când a fost somat de poliţişti că se va trage asupra maşinii. 

Micii infractori se deplasau cu un Logan cu 
numere false, condus de un băiat de 14 ani, iar la 

semnalul de oprire al poliţiştilor, cel de la volan a 
accelerat ca să li se piardă urma. 
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