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Mioveniul
a sărbătorit
537 de ani
de la prima
atestare

CS Mioveni a încheiat cantonamentul cu o victorie!
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■ Mesaj dur al social-democra-
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■ Medalie de argint la Olimpia-

da Balcanică de Matematică
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■ Spațiul Privat Virtual reco-

mandat de A.N.A.F
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■ Lucrări de reparații și

modernizări pe drumurile
județene
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ţilor către PNL!

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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Peste 75%
din populația
Piteștiului a
participat la
recensământ
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Fost şef
din Poliţie,
judecat!

www.curier.ro
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Un cunoscut şef din cadrul IPJ Argeş a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Dosarul său se află pe rolul Tribunalului
Argeş şi are primul termen de judecată peste
două săptămâni.Marius Aioanei, despre el fiind
vorba, fost adjunct al Poliţiei Mioveni şi fost şef
al Secţiei Rurale Bascov, a recunoscut acuzaţiile.
În urma acordului încheiat cu procurorii, el ştie
şi ce pedeapsă va primi.

Sentinţă nerespectată
în cazul deşeurilor toxice!
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■ Judoka Florentina Ivănescu,

aur la Openul European de
la Cluj!
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La Câmpulung,
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■ Victorie și calificare în pre-

liminariile Campionatului
European
(pag.6)

EXTRAGERE 03-07-2022

De ani, buni problema deșeurilor
depozitate pe platforma fostei uzine
ARO de la Câmpulung nu își găsește
rezolvarea. Cu toate că a fost dată o sentință
judecătorească prin care patronul era obligat să
golească depozitul de recipientele cu efect nociv,
nici până acum acestea nu au fost îndepărtate.

Primarul rămâne sub control judiciar
• Loto 6/49 42, 44, 19, 28, 26, 13
• Noroc 
4507251
• Loto 5/40  33, 27, 38, 3, 2, 18
• Super Noroc 
000063
• Joker 
28, 2, 7, 20, 5 +9
• Noroc Plus 
096189

Primarul comunei
Călineşti, Mihai
Georgescu, a contestat
decizia procurorului
de luare a măsurii controlului judiciar. Ieri,
Judecătoria Topoloveni a judecat solicitarea
edilului. Instanţa a
respins cererea.
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Curs valutar: Euro - 4.9448 USD - 4.7348 Gramul de aur - 274.8111

