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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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Undă verde 
pentru licita-
ția la Drumul 
Expres

Un mesaj 
către snobi, 
șmecheri și 
oportuniști
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Victorie de 
moral cu 
liderul ligii 
secunde!
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Din punctul meu de vedere

2Ed  torial

”Ora Pământului”, marcată și 
la Primăria Pitești

S-a modificat data Simfoniei 
Lalelelor

Bogdan Vintilă: ”Jucătorii 
sunt mai optimiști”

Un veteran și un junior, 
goluri pentru Mioveni

Temerar salvat de 
salvamontiști
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Un nou dosar de corupţie, 
instrumentat de procurorii DNA 
Piteşti, a ajuns la final având o 
soluţie de încetare a procesu-
lui penal. Chiar dacă procurorii 
au încercat să obţină repu-
nerea cauzei pe rol, sperând 
într-o condamnare, judecătorii 
nu au admis cererea.  Astfel, 
fostul primar al comunei Uda 
a scăpat de închisoare după 
ce a fost acuzat de fraude cu 
fonduri europene. Decizia a 
fost luată după ce a intervenit 
prescripţia faptei. 

Două case distruse 
de un scurtcircuit!

Un incendiu de 
proporţii a avut 

loc ieri, în comuna 
Mihăeşti, satul 

Furnicoşi. O casă 
a fost distrusă 

complet şi cea de a 
doua are, de ase-

menea, distrugeri 
însemnate după 

ce focul s-a extins 
de la o clădire la 

alta. La faţa locului 
au intervenit 4 
autospeciale de 

pompieri. 
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Judecat după ce 
şi-a înşelat iubita!
 Bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani, dacă va fi găsit vino-
vat. Tânăra a rămas cu o pagubă se circa 200.000 lei şi cu orgoliul rănit după ce 
a fost înşelată de cel alături de care se pregătea să-şi întemeieze o familie.
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Primar scăpat 
de dosarul penal!


