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Argeșenii au
depus cererile
pentru banii
din Programul Tomata

FC Argeș Basketball
a început pregătirea pentru noul sezon
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Campanie pentru
siguranța utilizatorilor de
trotinete electrice
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ÎPS Calinic
a slujit la
Mănăstirea Negru
Vodă
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Judecat de două ori, un bărbat în vârstă de 80 de ani, din Căpăţăneni Argeş a
rămas cu aceeaşi sentinţă deşi procurorii au cerut să fie condamnat pentru uciderea concubinei lui, o femeie cu 5 ani mai mică. Tragedia a avut loc în februarie
2021, într-o casă din Căpăţâneni, comuna Arefu.
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Au ratat penalty și un punct
în prelungiri!

Prietenul omului salvat
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Se deschide Muzeul Comunismului pentru Copii!

Drepturile şi obligaţiile elevului
12

• Loto 6/49  20, 4, 25, 23, 26, 34
• Noroc 
7494470
• Loto 5/40  30, 35, 4, 17, 40, 32
• Super Noroc 
327914
• Joker 
9, 1, 41, 13, 3 +2
• Noroc Plus 
906708
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O misiune mai puţin obişnuită au
avut ieri, jandarmii montani care
au fost chemaţi să intervină pentru
salvarea unui câine. Cel mai bun
prieten al omului era căzut într-o
râpă şi ar fi murit de foame şi de
sete dacă nu era scos din hău!
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dintr-o râpă, de jandarmi!
prevăzute în Contractul Educaţional
Potrivit noului Regulament de organizare și funcționare a unităților de
învățământ, care va intra în vigoare din 5 septembrie, contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de
învățământ și conține drepturile și obligațiile reciproce ale părților.
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PROSTITUATELE obligate să
îşi ia liber, în minivacanţă!

Monument dedicat
scriitorului Urmuz
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Curs valutar: Euro - 4.8909 USD - 4.7450 Gramul de aur - 272.6466

