
Pag. 6 Pag. 12Pag. 2

Duel  
pentru  
supraviețuirea 
în Liga I!  

Luna  
reducerilor 
poate fi luna  
PĂCĂLELILOR!

Zeci de staţii 
din Piteşti, 
modernizate!
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A început  
asamblarea primului 
Hybrid din istoria Daciei!

Recomandări 
TV de azi

S-a stabilit  
perioada  de prohibiție 
pe anul 2023

Începe returul 
în Liga Florilor!
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SOCIAL2SOCIAL2 SP⚽RT2

Clubul FC Brașov a anunțat 
oficial că a ajuns la un 

acord cu FC Argeș pentru 
împrumutul portarului 
Sebastian Micu(21 ani). 

FC Argeş a împru-
mutat un portar de la 
FC Brașov Pag. 6

Adversarul are jucători cu experi-
ență, cu o calitate tehnică bună… 

Ne așteaptă un joc foarte greu, mai 
ales că suporterii lor fac o atmosfe-

ră minunată pe propriul teren.  

”Ne aşteaptă  
un joc foarte 
greu!”
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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.

La ani, 15judecatdupă ce  a lovit şi  umilit un elev!

BEAT,  a furat maşina
şi s-a răsturnat cu ea Angajat al DGASPC acuzat de fraudă informatică

Un băiat în vârstă de 15 ani, și el elev al Liceului Teh-
nologic Dacia Pitești, va fi trimis în judecată sub acuzația 

de loviri sau alte violențe, amenințare și influențarea 
declarațiilor. Cercetările au stabilit că mai mulți elevi și-au 
dus un coleg într-un parc din apropierea școlii, acolo unde a 
fost obligat să stea în genunchi, să le sărute mâinile și să își 

ceară iertare la fiecare pentru că îi vorbise de rău. 

Isprava unui tânăr, în vârstă de 22 de ani, 
din comuna Slobozia, s-a sfârșit ieri, cu o 

reținere. Tânărul a ajuns în arestul Inspectora-
tului Județean de Polție Argeș după ce a furat 

mașina surorii lui și a plecat cu ea la drum deși 
era băut și nu posedă permis de conducere. 

Ca şi cum asta nu ar fi 
fost de ajuns , s-a şi  

răsturnat cu auto- 
turismul în şanţ. 

Un prejudiciu în valoare de peste 90.000 de lei îi este 
imputat unui angajat de la Direcția Generală de Asisten-
ță Socială și Protecție a Copilului Argeș, care a fost trimis 

în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă 
informatică. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecă-
toria Pitești, care au instrumenta dosarul, au stabilit că 
funcționarul a băgat în sistem persoane care nu aveau 

dreptul la indemnizație de handicap iar la alții a schim-
bat încadrarea ca să poată primi mai mulți bani. 
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CURS VALUTAR:   • EURO - 4.8858   • USD - 4.4803   • GRAMUL DE AUR - 279.0697


