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Cea dintâi
forță care
conduce România este
minciuna

Ilari Seppala părăsește
FC Argeș Basketball
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■ Primarul merge în cartiere să
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vorbească cu locuitorii

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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În Argeş
sunt 800
de urşi,
dublu faţă
de numărul optim!
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Din punctul meu de vedere

lei

Şi bătută şi... şi cu banii luaţi, cam aşa s-ar rezuma în câteva cuvinte păţania unei prostituate din Moşoaia

(pag.2)

■ Peste 90.000 de argeșeni

primesc ajutorul de 700 lei



(pag.5)

■ De la 1 iulie, biletele de tren

se scumpesc cu 20%!

■ Astăzi se oprește apa la

Căteasca!

(pag.5)

(pag.5)

■ DTO Rally Team a început

După ce
l-a saărtiits-ofă!cut,
a tâlh

A căzut cu
motostivuitorul
peste el!

pregătirile pentru sezonul
de macadam
(pag.6)

Un accident de muncă a
avut loc ieri, în curtea unei
societăți comerciale din
comuna Albeștii de Argeș.
Un tânăr de 28 de ani a
ajuns la spital cu fracturi la mâna și piciorul stâng, după ce
a căzut cu motostivuitorul și a fost prins dedesubt. PAGINA
3

■ Campionatele Europene

de Înot pentru Juniori, în
România!
(pag.7)

■ 62.500 de vouchere în prima

Iubita răpită nu era fecioară!

Şi-a bătut
socrul

etapă a programului ”Rabla
pentru electrocasnice”(pag.12) Fără să-i pese de decizia

■ DSP face recomandări pe

timp de caniculă

(pag.12)

Tânăra, în vârstă de 20 de ani, a negociat cu un
client pentru o partidă de sex. După ce s-a bucurat de prestaţia fetei, clientul i-a furat banii.
Nu doar ce plătise el, ci toată „răsplata”
PAGINA
pentru munca ei din ziua respectivă!
3

instanţei, un bărbat în
vârstă de 44 de ani, a
urmărit-o pe soţia de care
este despărţit şi s-a luat la
ceartă deşi nu are voie să
se apropie la mai mult de
100 de metri de ea.
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Un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Merişani, a fost reţinut fiind acuzat de act sexual cu minor.
Acesta a întreţinut relaţii sexuale
cu o fată de 14 ani, în vara anului
trecut. Totul a ieşit la iveală după
ce minora, acum în vârstă de 15
ani, a fost răpită de pe stradă de
un alt pretendent şi a fost declanşată „Alerta răpire copil”.
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~ FACTURI LA APĂ ȘI CANALIZARE, TRANSMISE ON-LINE ~

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești
aduce la cunoștință tuturor clienților care au cont online, că începând
cu data de 1 Iulie 2022 va fi sistată

transmiterea facturilor în format
fizic la adresa de corespondență /
locație/ punct de consum, acestea
urmând a fi transmise de către

operator exclusiv prin intermediul
poștei electronice, pe adresa de
e-mail comunicată. Prin această
măsură ne dorim să contribuim la

protejarea mediului înconjurător.
Prin transmiterea facturilor de utilități în format exclusiv online, mii
de arbori vor fi salvați de la tăiere!

Curs valutar: Euro - 4.9430 USD - 4.7005 Gramul de aur - 274.3717

