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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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Bogdan Veselo-
vski îşi lansează 
cartea de călă-
torii, la Piteşti

Proprietar de 
vilă, deversa 
apa menajeră 
în stradă

SOCIAL2SOCIAL2

Concurs de desene la Apă 
Canal 2000

Începe campania de 
colectare gratuită a 
deşeurilor voluminoase

Concerte de pian, la Filar-
monica Piteşti

15 meciuri consecutive fără 
victorie!

Anul şcolar viitor începe pe 
11 septembrie
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Mega-înşelăciune
cu

Dosarul anului la DIICOT Piteşti

DEŞEURI!Oamenii legii 
vizau o grupare 
infracţională care 
a creat un întreg 
circuit ilegal al 
activităţilor pri-
vind deşeurile. Se 
pare că instituţii 
ale statului, nu 
verificau cum ar 
trebui activita-
tea societăţilor 
de profil, iar 
afaceriştii care 
se ocupau cu 
managemen-
tul deşeurilor 
nepericuloase au 
comis mai multe 
infracţiuni. PAGINA
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Au furat caşcaval şi 
ulei din supermarket!

Două femei, de etnie romă, 
au fost reţinute de poliţişti 
sub acuzaţia de furt după ce 
au sustras dintr-un super-
market mai multe produse 
alimentare. Acestea au fost 
văzute de administratorul 
magazinului în timp ce as-
cundeau produsese sub fuste. 
La ieşirea din unitate au fost 
oprite de angajaţi până la 
sosirea poliţiştilor. PAGINA
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Simularea Evaluării pentru 
maghiari, la Vlădeşti!
Dacă luni la ora prânzului nu se ştia despre vreun 

incident petrecut în cadrul probei de limba româ-
nă de la Simularea Evaluării Naționale, spre seară au 
apărut informații despre un caz petrecut la Vlădeşti. 
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