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Întârzieri pe lotul de autostrada

PITEȘTI – CURTEA DE ARGEȘ

MAI VINDECĂ RĂNILE!

De mic copil Gheorghe Stănescu, acum
în vârstă de 43 de ani, se luptă cu o
boală nemiloasă care încet dar sigur a
pus stăpânire pe trupul lui.
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Cel

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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Autoritățile dau vina pe constructorul
italian care a preluat această lucrare
și care în mod normal, trebuie să finalizeze lotul până în septembrie 2025.
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INTERVIU CU DEPUTATUL AUREL BĂLĂŞOIU:

ITM Argeș a început
campania ”LOCURI DE

MUNCĂ SIGURE ȘI SĂNĂTOASE”
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Peste 30 de producători
LOCALI LA SĂRBĂTOAREA
RECOLTEI
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FC Argeș Basketball,

CALIFICATĂ LA TURNEUL
FINAL AL CUPEI ROMÂNIEI!
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Presa a publicat stenograme ale unor convorbiri cu un călugăr care i-ar fi fost
amant. Luni, reporterii unui tabloid l-au prins pe Aurel Bălășoiu la un restaurant din Bucureşti alături de Gabriela Zoană, fost europarlamentar şi avocat de
profesie. În lumina acestor evenimente l-am contactat pe Aurel Bălăşoiu. Acesta
nu a vrut să spună dacă îşi pregăteşte o strategie în cazul în care va fi audiat dar a
ţinut să îşi ceară iertare, public, faţă de familie prieteni şi biserică.

S-a marcat

ÎN FIECARE MECI!
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EVENIMENTELE ÎN AER LIBER
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Microbuz intrat ÎNTR-UN
MAXI-TAXI CU CĂLĂTORI!
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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

HALĂ 600 mp, str.

N. Bălcescu, vizavi de
BIG. Tel. 0744.499.871.
OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU 80 mp,
vizavi de
PREFECTURA.

Tel. 0744.499.871.
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Parlamentarul este cercetat pentru VIOL şi ACT SEXUAL cu minor!

I

Scenă proprie pentru

PAGINA

eri, la închiderea ediţiei
noastre, Parchetul General
a dat un comunicat de presă
în care anunță că deputatul
Aurel Bălăşoiu este ercetat
penal pentru comiterea a două
infracţiuni grave, respectiv act
sexual cu minor și viol.

4.10.2022 cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu
un minor prev. de art. 220 Cod
penal, ca urmare a informațiilor apărute în mass-media
referitoare la săvârșirea acestei fapte de către o persoană
având calitatea de deputat în
„Parchetul de pe lângă Înal- Parlamentul României.
Totodată, pe rolul Secției de
ta Curte de Casație și Justiție
s-a sesizat din oficiu la data de urmărire penală și criminalis-

tică a fost deschis un al doilea
dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunii de viol prev.
de art. 218 din Codul penal, ca
urmare a depunerii unei plângeri penale împotriva aceleiași
persoane.
Menționăm că în ambele
dosare urmărirea penală se
desfășoară in rem.
Raportat la actele procedu-

rale efectuate în cauză, atunci
când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim
detalii suplimentare.
Precizăm că activitățile desfășurate în dosar nu pot, în
nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.” scrie în comunicat.

Alertă maximă pentru
o pisică moartă!

A fost alertă ieri după ce un cetăţean a anunţat că
un colet suspect a fost plasat în Pădurea Trivale
în apropierea restaurantului Cornul Vânătorului.
Poliţişti, pirotehnişti, echipaje ISU şi SMURD au
fost trimise în zonă. A fost delimitată zona, s-a
interzis accesul. Poliţişti îmbrăcaţi în echipament special au verificat coletul în care, ar fi
putut fi plasată o bombă. Nici vorbă de aşa ceva! În
cutia din carton era cadavrul unei pisici!
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