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”Rabla local” dema-
rează luna viitoare

Noi titluri de stat 
Tezaur în luna februarie

A fost aprobat 
regulamentul pentru 
Săptămâna verde în școli

Două meciuri de 
verificare și pentru 
Real Bradu

Doar remiză în der-
by-ul suferinței!
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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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În sfârșit, am gă-
sit pe cineva care 
să îmi scrie articolele

Înfrângere și 
victorie pentru 
Unirea în amicaluri

Controale ale 
ITM la producătorii 
de energie din Argeș

Din punctul meu de vedere
2Ed  torial SOCIAL2SP⚽RT2

Echipele au muncit toată ziua ca să DEBLOCHEZE DRUMUL

ZECI DE TURIŞTI
blocaţi de avalanşă

Unii dintre turiștii evacuați erau așteptați de rude la kilometrul 104. Ceilalți, au fost preluați de un autocar.

O avalanşă de gradul 4 a avut loc sâmbătă seara, în munţii Făgăraş.  
O cantitate imensă de zăpadă a luat-o la vale luând  
cu ea ce i-a stat în cale. 
A fost afectată cabana Capra şi maşinile aflate în  
parcarea unităţii de cazare, acestea fiind avariate. 
Aproximativ 60 de persoane, adulţi şi copii au  
rămas blocaţi în zonă. 

Din fericire nimeni nu a fost rănit. Pentru evacu-
arealora, ieri au fost alocate forţe impresionante, în 
sprijinul autorităţilor din Argeş venind şi reprezen-
tanţi ai ISU Olt, Dâmboviţa şi Vâlcea care au pus la 

dispoziţie şenilate şi UTV-uri ( n.r. vehicul asemănă-
tor ATV-ului cu diferenţa că acesta este acoperit). 

Şofer de TIR cu permisul anulat din 2014!
Timp de peste 12 ani, un 

bărbat din comuna Albota 
a avut profesia de şofer 

profesionist în ciuda fap-
tului că avea permisul de 

conducere anulat din anul 
2014, în urma unei sentinţe 

judecătoreşti. Culmea 
este că bărbatul a obţinut, 

ilegal, de la Autoritatea 
Rutieră Română un card 
tahograf şi atestat astfel 
putând să lucreze pe TIR. 
O vreme bărbatul a făcut 
curse în afara ţării, cir-

culând cu un permis fals. 

Un tânăr în vârstă de 18 ani, a 
primit mandat de arestare preventivă 

pentru 30 de zile după ce, alături de 
alţi doi minori, în vârstă de 16 ani 
fiecare, a dat cinci spargeri la tot 

atâtea locuinţe din Vultureşti şi Davi-
deşti. Tânărul ştia că imobilele sunt 

nelocuite, proprietarii fiind plecaţi în 
străinătate. Pe unde au trecut minorii 
spărgători, au făcut prăpăd, distru-
gând mai multe bunuri în căutare de 
bani, bijuterii şi alte bunuri de preţ.

La 18 ani, arestat pentru 5 spargeri!
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