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Contracte de fi-
nanțare de peste 54 
milioane de lei

Containere ecolo-
gice pentru deșeuri, la 
Mioveni

Adunarea Epiarha-
lă a dat raportul pe 2022

S-au pus în VÂNZARE 
BILETELE pentru meciul 
cu Farul Constanța

Începe moderniza-
rea Transfăgărășanului!

Mâine la Mediaș și 
apoi peste 9 zile
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Ce mi-aș  
dori dacă 
m-aș mai naște o dată

FC Argeș în-
fruntă candida-
tele la titlu! 

Salariul mediu 
net pe noiembrie a 
ajuns la 4.141 lei

Din punctul meu de vedere
2Ed  torial SOCIAL2SP⚽RT2

Ministrul Chiţoiupledă nevinovat
În urma accidentului în care au murit doi oameni

Victima care a supravietuitDan Pristavu, fiul soţilor decedaţi

Ieri fostul ministru al Finanţelor, Daniel 
Chiţoiu, s-a aflat în faţa judecătorilor de la 

Judecătoria Piteşti, în procesul de ucidere din 
culpă în care este inculpat. Prin avocatul său, 
acesta a cerut o nouă expertiză tehnico-judi-
ciară cu privire la producerea accidentului 
din 26 decembrie 2019, de pe DN7, în locali-
tatea Zamfireşti. De asemenea, a cerut ca la 

dosar să fie depuse documente privind starea 
de sănătate a lui Haralambie Pristavu înain-
te de deces, prin care să se stabilească dacă 

acesta avea reflexe şi viteză de reacţie bune. 

Şi-a înjunghiat mama
Marţi seara, un bărbat a sunat la 112 şi a 

anunţat că fiul său şi-a înjunghiat mama. Inter-
locutorul a spus că femeia este rănită la un pi-

cior. În urma cercetărilor, poliţiştii au constatat 
că apelul de confirmă. Agresorul a fost reţinut. 
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În arest pentru furt de lemne
Cei doi au comis mai multe infracţiuni la regimul 

silvic, fiind cercetaţi şi în alte dosare similiare, 
de aceea poliţiştii au emis, marţi, pe numele lor o 

ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. PAGINA
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Estonianul de la CS Mioveni
se iubește cu o tenismenă cunoscută!

Brent 
Lepistu, 
mijlocaş 
trasnfe-
rat de CS 
Mioveni 
în această 
iarnă, 
este într-o 
relaţie cu 
mult mai 
cunoscuta 
tenismenă 
Anett Kon-
taveit, locul 
18 WTA.
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