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Constructorii  
drumurilor ce leagă 
Piteștiul, în topuri

Conducerea Spita-
lului Mioveni, la raport în 
fața aleșilor locali

Alianța RENAULT - NIS-
SAN - MITSUBISHI reîntărită!

Furnizorii de ener-
gie electrică, obligați 
să eșaloneze plata facturilor 
întârziate!
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CURS VALUTAR:   • EURO - 4.9036   • USD - 4.5570   • GRAMUL DE AUR - 274.4439
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FC Argeș U12, 
locul 2 la 
BALKAN CUP 
Brașov!

Cum se acor-
dă concediul 
de îngrijitor!

Şoferița a 
intrat pe contra-
sens și a răsturnat un 
Spring

FAPT DIVERS2SP⚽RT2

• Loto 6/49  23 8 19 11 31 33      
• Noroc  1 5 7 3 5 4 4
• Loto 5/40  3 2 32 5 39 9            
• Super Noroc   7 7 3 8 7 7 
• Joker  33 39 5 20 19 +12    
• Noroc Plus  0 5 0 4 8 5
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Reclamat de FIUcă a plecat beat cu maşina!
Un apel la 112 i-a pus pe poliţiştii din cadrul 

Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş în gardă, 
că un bărbat circulă beat cu maşina prin oraş. 
Cel care i-a alertat pe oamenii legii este nimeni 

altul decât fiul şoferului inconştient. Din 
fericire, bărbatul a fost oprit din cursa nebună 

înainte să fie rănit  el sau să rănească pe cineva. 

Punct obținut in 
extremis, din penalty!

Intervenţia echipelor de salvare care au acţionat pentru delocarea turiştilor de la cabana Capra a fost una de anver-
gură. Toate echipele implicate au muncit  întreaga zi. În cele din urmă, cei 57 de turişti au fost coborâţi pe jos şi au ajuns 
acasă. Au apărut multe discuţii referitoare la faptul că turiştii nu aveau ce să caute la cabană, cu maşinile, drumul fiind 

închis. Despre ce se va întâmpla în continuare dar şi amănunte din timpul intervenţiei aflaţi din materialul următor. 

Duminică, pe 5 februarie, Nicolae 
P., de 48 de ani, din Curtea de Argeş 
a fost într-o vizită cu soţia. Acolo a 

consumat alcool şi s-a îmbătat. Când 
a ajuns acasă, în jurul orei 22.30 s-a 

luat la ceartă cu nevasta. 

DUPĂ AVALANŞĂ  vor veni sancţiunileMinorul a spart 
un magazin de 
TELEFOANE

A forţat uşa de la intrare, a 
intrat în magazin şi a furat mai 
multe telefoane şi o tableă, după 
care a dispărut. Aşa a spart un 
minor un magazin de telefoane 
situat în centrul Piteştiului în 

noaptea de vineri spre sâmbătă. A fost prins după 
ce camerele de supraveghere l-au dat de gol! 
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