
■  FAPT DIVERS ■  SO CIAL -  EC ONOMIC ■  SPORT ■  CULTUR AL -  MONDEN ■  PUBLICITATE

Cel   m
ai  citit      Cel m

ai i
n

fo
rm

at
Cotidian fondat de Marilena Baraţă 

şi Constantin Neguţ în 1994
Suntem şi pe

f
www.curier.ro
Ştiri ON-LINE  
actualizate în timp real VINERI, 3 FEBRUARIE 2023

3leiAnul XXIX 
Nr. 8438
12 Pagini

 anuntcurierulzilei@gmail.com

CURS VALUTAR:   • EURO - 4.9024   • USD - 4.4632    • GRAMUL DE AUR - 280.1298

Cum se obține permi-
sul de pescuit ANPA

Constantin Schu-
macher: ”Să creștem 
nivelul jocului”

Al treilea meci cu 
Dică pe bancă!

”Trebuie să facem 
un joc bun defensiv!”

CINE VINDE BĂUTURI, 
trebuie să se înscrie în 
sistem

Administratorul și-a 
„rotunjit” pensia ilegal!
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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.
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Derby-ul 
suferinței 
pentru supravie-
țuirea în Liga I!

Renault  
are un nou  
director general

Consiliul Ju-
dețean Argeș 
are buget de 150 
milioane euro!

SOCIAL2SOCIAL2 SP⚽RT2

PRINS în PĂDUREdupă urmărirea cu focuri de armă!

Un şofer fără permis a fost 
fugărit de poliţişti mai 
bine de 10 kilometri, după 
ce individul nu  a oprit la 
semnalul oamenilor legii. Fugarul nu s-a lăsat impresionat nici 

atunci când agenţii au tras cu arma, 
continuând să alerge prin pădure.

Martoră la scenele petre-
cute a fost iubita acestuia 
care s-a aflat în maşină pe 
PARCURSUL URMĂRIRII. 

FURT

cu acordul angajatului

combustibil
de

Şoferul unei 
firme de trans-
porturi s-a 
ales cu dosar 
penal după ce 
i-a dat cardul 
de combustibil 
fratelui  şi mai 
mulţi şoferi au 
alimentat cu el 
mii de litri de 
combustibil. 

Paguba este de  
peste 4.000 de euro. Trei 

persoane vor fi trimise  
în judecată.

ŞOFERUL care a LOVIT 
maşina de poliţie, reţinut!

Măsura a fost 
luată după ce la 
dosar au apărut 
probe noi, care 
arată că în mo-
mentul în care a 
provocat tampo-
narea, bărbatul 

în vârstă de  35 de 
ani, din Bascov 
era beat criță!

Polițiștii Serviciu-
lui Rutier Argeș 

l-au reținut pe 
șoferul care a lo-

vit mașina Secției 
de Poliție Rurală 
Bascov duminică 

dimineața.

Nu era autorizat  
dar ţinea conta-
bilitate la firme

Un bărbat, în vârstă 
de 57 de ani, din 
Pitești, va fi trimis în 
judecată sub acuzația 
de exercitarea fără 
drept a unei profesii 
sau activități.

PAGINA
12

PAGINA
3

PAGINA
3 PAGINA

3


