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Mai mulţi bani
pentru sprijinul mediului
de afaceri
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Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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Adormirea
Maicii Domnului sau Sfânta
Maria Mare
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Vineri, 12 august 2022
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www.curier.ro

de la Bascov,

Ieri cele cinci sicrie
ale victimelor ucise
cu sânge rece de de
ruda lor, la Bascov,
au fost ridicate de al
Serviciul de Medicină legală. Au fost
luate mai întâi trei,
cu trupurile tatălui,
mamei şi fratelui
suspectului. Două
ore mai tîrziu au
fost ridicate celelate
două sicrie în care
odihnesc sora şi
nepoțica autorului.
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Gazele s-au scumpit cu
peste 70% în ultimul an!
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Eveniment inedit, de Ziua
Limbii Române, la Pitești!
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FURAT SCAUNE!
13, număr cu ghinion, pentru trei
hoţi care au furat dintr-o fabrică
de mobilă, aflată în conservare,
13 scaune! Cei trei au fost prinşi
şi au petrecut o noapte în arest,

Examen pentru
DETECTIVII PARTICULARI!
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G

sub acuzaţia de furt calificat. Nu
au antecedente penale şi astfel
au scăpat de arestul preventiv,
împotriva lor fiind luată măsura
controlului judiciar. PAGINA
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Argeşean acuzat
de furt armat
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VW și Audi sponsorii
echipei de handbal
CS Dacia
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Prinşi cu ocaua mică...
la motorină!
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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din comuna Mărăcineni a fost ridicat
de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Bascov, împreună cu polițiștii
Biroului Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale PAGINA
3
Argeș,pe numle lui fiind emis un mandat european de arestare.
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Abecedarul pescarului
de somn la clonc

Cele mai bune FILME de vizionat
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Vă recomandăm următorul GHID TV de weekend

HALĂ 600 mp, str.

N. Bălcescu, vizavi de
BIG. Tel. 0744.499.871.
OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU 80 mp,
vizavi de
PREFECTURA.

Tel. 0744 498 871.

Curs valutar: Euro - 4.9090 USD - 4.7494 Gramul de aur - 273.2231

