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Un spectacol complex la Teatrul Al. Davila

„Antigona“,
un succes
deplin!
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Fostul director general de la Dacia a fost avansat

Yves
Caracatzanis,
noul preşedinte
al AVTOVAZ

roşu: „I-am
avertizat!“
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Au fost găsite prezervative folosite

Sex în curtea
unei grădiniţe!
Curtea unei gădiniţe din piteşti s-a transformat într-un
adevărat cuibuşor de nebunii pentru teribiliştii care
fac ravagii în zonă, lăsînd în urma lor prezervative
folosite, sticle de băuturi alcoolice, pachete de ţigări
şi cutii de energizante. Se întîmplă într-o curte de la
grădiniţa cu program prelungit luminişul pădurii, din
Trivale, iar părinţii care-şi aduc copiii la primele ore
ale dimineţii în unitatea de învăţămînt au sesizat
cadrele didactice şi conducerea grădiniţei.
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Tot mai mulţi beneﬁciari
ai indemnizaţiei de
handicap
Numărul persoanelor care primesc indemnizaţie de handicap
este în continuă creştere, atît în rîndul adulţilor, cît şi a tinerilor şi copiilor. La sfîrşitul lunii martie,
beneﬁciau de indemnizaţie pentru
handicap grav nici mai mult, nici
mai puţin de 1.112 persoane. De
asemenea, erau în plată 180 de
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asitenţi personali.

Cosmetice fără
preţuri aﬁşate!
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor a
desfăşurat o acţiune de veriﬁcare
a respectării prevederilor legale
la comercializarea produselor
cosmetice. Potrivit comisarului
şef adjunct din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Argeş, Violeta
Nedelcu, au fost veriﬁcaţi 17 operatori economici din judeţul nostru, la 7 dintre aceştia ﬁind
descoperite abateri de la legipagina 12
slaţia în vigoare.

Îngrijorare pentru clienţii italianului

riscă să
piardă banii
daţi pe case
Cazul Patronul
de la Vitality,
arestat!

Cadrele didactice cred că politiştii ar trebui să patruleze mai des prin zonă

Ultima oră

- Mai citiţi -

Veriﬁcaţi valabilitatea cărţii de identitate!
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti - Serviciul
de Evidenţă a Persoanelor Piteşti face apel către cetăţenii municipiului să
veriﬁce valabilitatea actului de identitate (data expirării corespunde cu
ziua şi luna datei de naştere a titularului) şi să solicite în cel mai scurt timp
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eliberarea unui nou act de identitate.

Anul Centenarului, la
Mausoleul Mateiaş

CAFENEAUA
SARA CAFFE

Muzeul Municipal Cîmpulung marchează împlinirea a 100 de ani de la
Marea Unire, dar şi anul European al
Patrimoniului, printr-o serie de evenimente menite să evidenţieze importanţa istorică a momentului. pagina 7

angajează

bArMAn
(experienţa constituie avantaj).

Tel. 0728.283.749.

SC aviCola miroşi ag Srl
Cu sediul în loc. MIROSI, jud Argeş vinde:

PUICUŢE
(TINERET ÎNLOCUIRE GĂINI OUATOARE )
STOC LIMITAT
25 lei/BUC inclusiv TVA
Vînzarea se efectuează de la sediul
firmei noastre din loc. MIROSI,
jud. Arges.

Relaţii, tel. 0745071927.

Un aurolac a înjunghiat
două persoane
Aseară, pe strada Cuza Vodă din Piteşti, a avut loc un grav incident. Două persoane fără adăpost, o femeie şi un bărbat, se certau pe stradă. În acel moment, prin zonă a trecut şoferul unei
pizzerii, care a încercat să aplaneze conﬂictul. Atunci, bărbatul
scandalagiu a scos o şurubelniţă şi a înjunghiat-o atît pe femeia cu
care se certa, cît şi pe conducătorul auto care intervenise. Cei doi
au ajuns la spital, avînd multiple răni.Vom reveni.
M.Sandu
Au fost identiﬁcate peste 200 de aparatamente pentru a ﬁ pus sechestru

Ancheta demarată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism şi a oﬁţerilor Direcţiei de Investigaţii Antimaﬁa împotriva lui
Nicola Inquieto a strînit îngrijorare în rîndul celor care şi-au cumpărat locuinţe
în blocurile construite de ﬁrmele deţinute de italian. În urma cercetărilor ar putea
ﬁ pus sechestru pe bunurile patronului de la Vitality, ceea ce
înseamnă că mulţi dintre cei care au cumpărat apartamenpagina
tele în rate riscă să piardă şi casa şi banii.
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