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Alegerea primarilor din
două tururi
de scrutin,
respinsă!

Doi fotbaliști francezi
au semnat cu FC Argeș!
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■ Se înființează o nouă stație

(pag.2)

■ Piteștenii, invitați să schi-

țeze formatul Târgului de
Crăciun
(pag.2)
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~ Mai citiţi ~

de mixturi asfaltice!

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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Naşterea
Sfântului Ioan
Botezatorul
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Mâine este mare sărbătoare cunoscută și ca
Drăgaica sau Sânzienele

lei

În dosarul „Consultanţa”
fapta nu există!

■ Aproape o mie de amenzi,

în valoare de 2,70 milioane
lei
(pag.5)

■ Scăldatul în lacurile de acu-

mulare este interzis!  (pag.5)

■ Invitați din Coreea de Sud

Curtea Supremă a dat ieri sentinţa în dosarul „Consultanţa”. Toţi
cei 43 de inculpaţi, între ei Mircea

Drăghici şi Constantin Nicolescu,
Judeţean Argeş, zeci de primari şi
au fost achitaţi! Fostul trezorier al viceprimari au fost trimişi în judecaPSD, fostul preşedinte al Consiliului tă de procurorii DNA în 2015. PAGINA
3

Le jura iubire şi le lua banii!

la închiderea stagiunii
Filarmonicii
(pag.5)

■ O handbalistă din naționala

Croației a semnat cu Dacia
Mioveni!
(pag.7)

Horoscopul zilei

Emoții și amintiri!

Săgetătorii au parte de o zi
foarte liniștită. Scorpionii pot
fi implicați involuntar într-un
conflict.
(pag.4)

A venit pregătit...
să copieze la BAC

Ieri s-a desfășurat cea
de a treia probă scrisă
a examenului național
de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022,
proba la alegere a profilului și specializării.

Veşnic îndrăgostit, un individ, din Piteşti, a păcălit 5
femei. Bărbatul, în realitate
un escroc sentimental, le jura
iubire şi le lua banii. În vârstă
de 47 de ani, acesta îşi găsea
victimele pe internet. A fost
trimis în judecată, fiind acuzat
de înşelăciune şi fals informatic în formă continuată.
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