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UPIT Pitești a fuzio-
nat cu Politehnica

Argeșenii cu pensii 
peste 4000 lei, primesc 
înapoi banii pe CAS

Măsuri deosebite 
impuse de DSV pentru 
prevenirea gripei aviare

5, 2, 3 - cifrele Mi-
oveniului în 2023, cu 
Dică!

Apar 8 chioșcuri 
pentru vânzarea produselor 
de panificație 

Motorina s-a iefti-
nit cu 5 bani la Pitești
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Liberalii 
piteșteni, 
oameni buni 
într-un grup rău

Rezultatele 
lui Croitoru, 
mai slabe decât ale 
lui Prepeliță!

Întâmpinarea Domnului
Din punctul meu de vedere

2Ed  torial SOCIAL2SP⚽RT2

a cerut
MITĂpentru

FALSpoliţist
angajare!
S-a dat drept ofițer de poliție şi i-a pretins unei femei 

1.200 de euro. În schimbul sumei a promis că va 
înlesni angajarea unui tânăr în structurile Ministe-

rului Afacerilor Interne. Ca să fie credibil, individul a 
prezentat şi o legitimație, care însă, era falsă! 

Culmea este că la câteva luni după ce a obţinut  
valuta, bărbatul s-a dus la Poliţie şi a făcut autodenunţ.

A deversat 300 de litri
deşeuri petroliere, în râul Argeş!

Oamenii au sunat la 112 şi au reclamat că râul a fost plouat. Au fost demarate cercetări şi s-a stabilit că 
proprietarul unui service auto, de pe strada Depozitelor, a deversat circa 300 de litri de ulei uzat de motor, 
benzină, motorină şi alte reziduuri pe o vâlcea, fără să îşi dea seama că acestea vor ajunge în râu.

Pelicule de  
produs petrolier 
au fost văzute pe 
râul Argeş, marţi 
seara, de mai mulţi 
cetăţeni, în zona 
Podul Viilor.   

Au furat o dubiţă  şi au vrut să o vândă!
Doi tineri au ajuns în  

arest fiind acuzați că au 
furat o dubiță pe care au 

încercat să o vândă. Nu 
au reuşit şi au abandonat 

maşina pe un drum. Cel care 
a condus autovehiculul sus-

tras nu poseda permis.
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                Fapta a fost comisă  în noaptea de 7 spre 8 octombrie 2022, dintr-o  parcare situată în apropiere de parcul Ştrand, din Piteşti.


