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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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Polițele de 
asigurare EU-
ROINS ră-
mân valabile

Conferința 
vulpii care 
se preface 
moartă
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Mioveniul 
are meci 
cu FC U 
Craiova!

SP⚽RT2
Din punctul meu de vedere

2Ed  torial

Școala Gimnazială „Nicolae 
Iorga” va fi reabilitată termic

Distribuție Oltenia atrage 
atenția la falşii operatori

Restricții de trafic pentru 
lucrări canalizare în Piteşti

Prima finală din lupta pentru 
supraviețuire!

Nou serviciu de programare 
la PAȘAPOARTE!

Pag. 5

Pag. 5

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 12

A INCENDIAT
apartamentul închiriat!

Un incendiu, izbucnit într-o apartament din cartierul 
Vişoi din Câmpulung, a fost provocat chiar de către chiria-
şul care locuia în imobil.  Individul a distrus complet locu-
inţa, aceasta urmând să fie refăcută de la zidărie. Întrebat 

de ce a pus focul, piromanul a motivat că „aşa a vrut”! 

Trei tineri au ajuns în arest după ce au fost prinşi de poliţiştii Secţiei 
4 Piteşti în timp ce furau catalizatoare de la maşini. Indivizii au fugit, 

dar au fost identificaţi în trafic, jumătate de oră mai târziu. Hoţi de catalizatoare
Poliţiştii  

spun că se confruntă cu  
un fenomen privind furtu-
rile de catalizatoare, pen-

tru PLATINA pe care o  
conţin. A urcat  

cu maşina 
pe sensul 
giratoriu! Un tânăr grăbit a ajuns cu autospeciala pe care o conducea, pe un 

sens giratoriu de pe DN 73, la Mărăcineni. Şoferul a fost rănit uşor. 

PRINŞI ÎN FLAGRANT!
CONŢIN ÎNTRE 3 GRAME ŞI 7 GRAME DE PLATINĂ
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