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Andra şi
Randi, la
Zilele Piteştiului

Au ratat calificarea
în finala Cupei!

Medic cercetat
pentru purtare abuzivă!
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■ Primăriile pot depune

cereri pentru finanţare prin
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(pag.2)

(pag.5)

3

12 pagini

Anul XXVIII
Nr. 8263

Fabauztăatdăede13unachni,i!

Vineri, 13 mai 2022

www.curier.ro

~ Mai citiţi ~

■ Localizarea crapilor
în funcție de condițiile
atmosferice 

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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În urma scandalului
de la Pediatrie,

~SP

lei

Vreme de peste cinci luni
o copilă, în vârstă de 13
ani, a fost traumatizată de
unchiul ei, un bărbat de
53 de ani, care a încercat
să o violeze. Bărbatul
agresat-o sexual, de fiecare dată când avea prilejul
să rămână singur cu ea.

■ Andrei Prepeliță:

”Calificarea nu s-a pierdut
acum” 
(pag.6)

■ Olimpiada Națională

a Sportului Școlar,
la Mioveni 

(pag.7)

Curios este faptul că soţia lui, nimeni alta decât
mătuşa copilei, a ştiut dar nu a spus nimic. Totul a
ieşit la iveală în urmă cu două nopţi când, beat criţă, individul s-a dus peste fată în casa unde locuia.

■ Turneu încheiat

cu o victorie 
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■ Zeci de mame minore

Falşi angajaţi Enel
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În schimbul unui împrumut de 400 de euro oferiţi, un cămătar a pretins ca garanţie o maşină.

arestaţi pentru furt!

dat
sunt incluse în proiect (pag.12) Doi hoţi au furat din casa unui piteştean 4.500 de lei după ce s-au
l că trebuie
drept angajaţi ai Enel. Cei doi au intrat în imobil sub pretextu
să verifice instalaţia electrică.

Când i-au fost înapoiaţi banii şi dobânda,
de 50%, a refuzat să
restituie autoturismul
şi a ameninţat
că-i va da foc dacă
proprietarul nu-i
duce
PAGINA şi actele.
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Cămătarul a ameninţat că
incendiază maşina pusă gaj

Horoscopul zilei

Un bărbat, în vârstă de 34 de
ani, din Topoloveni, a ajuns
în arestul IPJ pentru a doua
oară în această lună. El este
acuzat că ar fi sustras mai multe
bunuri din magazine situate în
complexul Auchan Bradu.

Vineri - 13, trei ceasuri rele!

Mai bine treci peste, gândește-te la ceea ce este bine în
viața ta și la ce poți realiza în
viitor. Nimeni nu poate schimba trecutul așa că ce rost are
să îl mai aduci în discuțiile din
prezent.
(pag.4)
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Autorii au fost prinşi în flagrant în Capitală, acolo unde, după
PAGINA
aceeaşi metodă i-au furat unui bucureştean 1.500 lei.
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Bătăuşul din
trafic, a furat din
Media Galaxy
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Curs valutar: Euro - 4.9480 USD - 4.7424 Gramul de aur - 282.0529

