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MAREA RESETARE. 
Teoria că oamenii sunt 
doar niște mașini

Americanul 
CJ Wilson, noul 
jucător al FC Argeș 
Basketball

Personalităţi 
premiate
la Gala Culturii Ar-
geșene

Din punctul meu de vedere
2Ed  torial
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Argeșenii vor primii 
cardurile de energie de la 1 
februarie

Se votează  
bugetele  la Mioveni!

Noi termene de 
plată la ANAF Argeș

Se lansează a 6-a 
generație Renault Espace

Anca Ţurcașiu  
și Andrei Duban 
pe scena Teatrului Alexan-
dru Davila

PRIMĂRIA Pitești  
vrea să demareze  
programul „rabla”
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SOCIAL2SP⚽RT2

sub amenințarea unui temut interlop!
Zeci de fete au fost obligate să 

se prostitueze în țară și în străi-
nătate de o grupare de interlopi 

al cărei lider este dat în urmărire 
internațională. Dosarul cu cei 18 
inculpați a fost instrumentat de 
Direcția de Investigare a Infrac-
țiunilor de Crimă Organizată și 
Terorism – Serviciul Teritorial 

Pitești și a fost trimis în judecată. 

Ororile la care au fost supuse  
fetele, racolate prin metoda Loverboy, 
au fost descoperire de procurori.  

Bogdan Rusu a fost ales printre vede-
tele etapei în Superliga, grație golului 
marcat în partida cu Petrolul, reușită 
ce a adus Mioveniului prima victorie 

din acest sezon pe propriul teren.

Golgeterul,  
printre vedetele 
etapei în Superliga! Pag. 7

Printre jucătorii aleși în această 
etapă se numără și un fost jucător la 
CS Mioveni, Dorinel Oancea, acesta 
a plecat înaintea începerii părții a 

doua asezonului, la U Cluj. 

Fost jucător 
la Mioveni, în echi-
pa etapei
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Trei ani închisoare,după ce a ucis doi oameni!
Curtea de Apel Pitești a întors 

ieri o sentință împotriva unei ti-
nere, în vârstă de 21 de ani, care 
în vara anului 2020 a provocat 

un accident rutier în urma căru-
ia au murit doi oameni. Șoferița 
nu avea permis! În primă instan-
ță tânăra fusese condamnată la 

închisoare cu suspendare. 

Rudele victimelor au declarat apel și prin decizia  
de ieri s-a dispus ca tânăra să execute pedeapsa în penitenciar.
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Sunt 20 de  
parti vatamate  
si o parte civila 


