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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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Mulţi elevi nu 
s-au stresat cu 
simularea la 
Matematică

Fonduri euro-
pene pentru 
sprijinirea 
energiei verzi
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Jucătorul lui Nicolae Dică, 
titular în Africa!

Amical FC Argeș – Aro 
Câmpulung, astăzi, de la ora 
18.00

Judoka piteșteni, 9 medalii 
la Campionatul Naţional!

Monaha Heruvima, stareţă 
la Aninoasa

Comenzile pentru mâncare 
gătită au scăzut
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condamnat 
pentru trafic 

de droguri

Fiul lui Bosnea
Curtea de Apel Piteşti a dat decizia definitivă într-un dosar de trafic de droguri în care unul dintre inculpaţi este nimeni altul decât fiul lui Marius Bosnea, 
decedat într-un accident teribil în 2006. Fost vice-campion naţional la box, acesta era bodyguardul manelistului Adi Minune când s-a petrecut tragedia.

Păcălită de proxenet, 
trimisă la produs Poveste incredibilă 

a unei minore care 
a fost păcălită de un 
proxenet și obligată 
să se prostitueze. 
Fata avea doar 14 
ani atunci când 
individul a minţit-o 
că este gravidă cu 
el, ca ulterior să 
poată profita de pe 
urma ei. Deși a fost 
condamnat la 6 ani 
închisoare cu execu-
tare, bărbatul nu este 
de găsit, acesta fiind 
fugit din ţară. 
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A emis un CEC FALS, în 
numele unei societăţi
A emis , în fals, o filă CEC pe numele societăţii 
respective, fără să știe că acel cont nu mai era 
valabil. Așa a fost prins și s-a ales cu dosar penal. 
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