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Proiect pus
în practică
în urma
votului cetăţenilor!
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■ PSD propune impozitarea în

două trepte a pensiilor speciale!
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■ Dacă este secetă prelungită
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Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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Sfinţii
Apostoli
Petru şi
Pavel

Ieşit din arest,

la Primărie!

Ieri, primarul comunei Călineşti, Mihai Georgescu a fost dus
încătuşat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călineşti. Edilul nu
a răspuns întrebărilor jurnaliştilor dar a menţionat că este un om
puternic. Tot ieri, a fost eliberat din arest după ce împotriva lui a
fost luată măsura controlului judiciar.

■ Pivotul naționalei de juniori

a României a semnat cu CS
Dacia Mioveni!
(pag.5)

■ Cupa României va avea un

nou format!

(pag.5)

■ Elevi argeşeni participă la un

concurs mondial de robotică
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■ România, printre țările cam-

pioane la inflație
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Şantajată de fostul iubit!
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Percheziţii
în Coremi!

Mascaţii au descins luni, în blocul
Coremi, din Piteşti, la domiciliul unui
individ suspectat de furt. Acesta, alături
de un complice, a spart o societate de
unde a furat mai multe telefoane mobile
şi un laptop. În timpul percheziţiilor
oamenii legii au găsit mai multe
cutii în care erau depozitate
produsele furate. Făptaşii
au fost reţinuţi.

Horoscopul zilei

Stres la locul de muncă!

Racii sunt stresați pe plan
profesional, ceea ce le va afecta
starea de spirit. Ar trebui să ia
o pauză pentru a-și da seama
de ceea ce contează cu adevărat
pentru ei, pot apărea planuri
neașteptate pentru ei.  (pag.4)
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O piteşteancă, în vârstă de 32 de ani, a fost ameninţată şi şantajată de fostul iubit, un tânăr în
vârstă de 24 de ani. Individul voia ca în felul acesta să o forţeze să accepte continuarea relaţiei
pe care au avut-o. Femeia nu s-a lăsat intimidată de metoda mizerabilă şi a dat totul în vileag.

PAGINA

3

Curs valutar: Euro - 4.9457 USD - 4.6715 Gramul de aur - 274.0955

