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■ PSD anunţă că nu va susţi(pag.2)

■ Aqua Parc la Mioveni (pag.2)

■ Salariul mediu net a crescut



(pag.5)

■ 7 unități de învățământ

din Argeș, într-un
program pilot 

(pag.5)

■ Ajutoare de la Biserici,

în Argeș

(pag.5)

■ Denisa Dragomir, dublă

campioană balcanică la
Alergare Montană! (pag.6)

■ Vouchere de vacanță, de

1450 lei, în învățământ(pag.12)
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Fata nici nu împlinise 16 ani când a început calvarul.

închisoare
ani pentru fiica violată

Instanţa i-a făcut dreptate unei copile în vârstă
de 13 ani, din comuna

Vedea, care a fost violată
de mai multe ori, de tatăl
vitreg. Bărbatul a fost

condamnat de Judecătoria Piteşti, la 11 ani şi 9
luni, cu executare. Acesta

este închis din luna noiembrie anul trecut, când
a ieşit la iveală totul. PAGINA
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Bunurile italianului Inquieto scoase
la licitaţie sub
sechestru!
O firmă de insolvenţă, din
Satu Mare, a scos la licitaţie
centrul SPA ce i-a aparţinut
afaceristului italian Nicola
Inquieto, două blocuri şi un
teren. Lichidatorul încearcă să
recupereze din banii datoraţi
de SC Daniela Construcţii,
firma afaceristului condamnat
în Italia, societatea fiind în
insolvenţă. Cum procurorii italieni au pus sechestru pe toate
aceste bunuri, nu sunt clienţi
care să se înscrie la licitaţie.
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A rănit un pieton din
cauză că nu l-a văzut!

Un accident rutier a avut loc ieri, pe strada Gârlei din Piteşti, în apropiere de sensul giratoriu, de lângă Dedeman. Un şofer profesionist a virat
de pe o stradă laterală şi a lovit un pieton, în vârstă de 70 de ani. În urma
impactului bărbatul a căzut şi a suferit leziuni la picioare. În timpul
PAGINA
cercetărilor, şoferul a mărturisit că nu l-a văzut pe pieton.
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Unirea Bascov, campioană
națională la UNDER 19!

P

erformanță de excepție pentru
fotbalul argeșean!. Unirea
Bascov a câștigat Campionatul Național Under 19 după ce s-a impus
cu 3-0, în finala de ieri, cu CSM
Ceahlăul Piatra Neamț. Golurile
formației pregătite de Adrian Dulcea au fost marcate de Alexandru
Ionică(2) și Gabriel Tănase.  M.D.

Turneul final al acestei categorii de
vârstă a fost găzduit de stadionul Municipal din Râmnicu Vâlcea, Bascovul
trecând în semifinală, cu 3-2, de Rapid
București, iar Ceahlăul de FC Argeș, cu
4-3, după executarea loviturilor de pedeapsă. CS Unirea Bascov: Claudiu
Gheorghe – Valerio Gallo, Andrei Doinea, Gabriel Tănase – Darius Chivu,
Alexandru Ionescu, Ștefan Mihalcea,
Ștefan Gheoroae, Mario Iordache – Alexandru Ionică, Lorent Gotea. Rezerve:
Mușat, Dună, Stănciucu, Albu, Stan,
Pia, Stroescu, Chircioagă, Preda. Antrenor: Adrian Dulcea. ■
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