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Pe 23 iulie, o nouă testare

trasee
montane
pentru
începători!

Porcişteanu
vrea locul i la
raliul Harghitei

Piteştenii vor
circula cu
autobuz
hibrid!
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Unde şi cum puteţi merge în drumeţii de neuitat
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Extragerile LOTO:

După un scandal monstru la Cîmpulung

Patron, condamnat, pentru
deşeuri periculoase
pagina

Clipe
de coşmar, marţi
seara, pentru un
tînăr de 35 de ani,
SoCietate
din Boteni, cunoscut
ComerCială
cu sediul în Costeşti
cu afecţiuni psihice!
Argeş reCruteAză:
Gheorghe Lucian Pe- inginer
troiu a fost atacat de doi
meCaniC,
consăteni într-un bar din
- eleCtromeCaniC
localitate după care acede intreţinere Nu s-a potolit nici după ce a stat închis mai bine de un an! Recent întors din penitenciar, după ce fu- ştia, prin ameninţări şi acte
de violenţă, l-au deposedat
pentru abator
sese condamnat că şi-a bătut mama atît de rău încît femeia a orbit, Adrian Frumuzache
de o sumă de bani. Indivizii
Costesti
s-a întors în arest după ce şi-a mutilat în bătaie prietenul de pahar! Ca şi prima dată, bărbatul spune au recurs la acest gest pentel. 0744646479.
că regretă ce a făcut! Asta după ce, victima a avut nevoie de 40 de zile de îngrijri medicale!
tru a-şi recupera banii pe
care victima i-a cîştigat, în
tranŞator Carne
dauna lor, la un joc de
Locaţie: Costeşti-Argeş
noroc. Cei în cauză au fost
Beneficii oferite: salariu atractiv, bonuri de masă.
reţinuţi pe bază de ordoProfil candidat:
nanţă pentru 24 de ore,
- Experienţă anterioară de lucru în tranşarea cărnii, 1 an;
ﬁind prezentaţi Parche- Cunoştinţe bune referitoare la carcasele de porcine precum şi
la diferite calităţi de carne, cunoştinţe legate de structura
tului de pe lîngă Judemusculaturii carcaselor dar şi a sepărarii grupelor musculare ori
cătoria Cîmpulung
a diverselor componente comandate;
cu propunerea
- Stil de lucru organizat, pricepere, putere de muncă
Descriere job: Se lucreaza ca parte a echipei de tranşare
luării unei măcarcasa şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza de
suri prevenlinie.
tive.
Individul l-a bătut pe prietenul de pahar
Telefon 0729 800 579.
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Vasile Tofan a fost condamnat la 5 ani de închisoare

Agresorul a recidivat

3

După incendiul
devastator din 2
octombrie 2013,
izbucnit pe fosta
platformă aRO, în
urma căruia a fost
distrus depozitul
de deşeuri deţinut
de ﬁrma global
Eco Center, pe
lîngă anchetele
derulate de
reprezentanţii iSU,
iTM, garda de
Mediu şi agenţia
Judeţeană pentru
protecţia Mediului,
care s-au soldat
cu sancţiuni
drastice, a rezultat
şi o anchetă
penală , care s-a
aﬂat mult timp pe
rolul parchetului
de pe lîngă
Judecătoria
Cîmpulung, fără să
se ajungă la nici
un rezultat
concret.

LOTO 6/49: 2, 42, 29, 39, 40, 44
Noroc:
5994409
LOTO 5/40: 34, 7, 33, 37, 6, 21
SUPER NOROC: 7 1 5 3 5 8
Joker: 34, 31, 33, 9,18, 5
NOROC PLUS: 5 8 1 6 2 0
- Mai citiþi -

maşină parcată,
răsturnată de
un teribilist!
Teribilismul la volan a fost cauza
unui eveniment rutier ce ar ﬁ putut
avea urmări grave. Din fericire, totul
s-a încheiat numai cu avarierea
unor maşini. Cel care a provocat întreaga tevatură a fost amendat.
Acesta a lăsat însă o familie fără
maşină, autoturismul parcat, ﬁind
răsturnat şi avariat grav. pagina 12

"Cantonament bun!"
CS Mioveni se aﬂă la ﬁnalul stagiului de pregătire centralizată, iar antrenorul principal al echipei, Iordan Eftimie
se declară mulţumit de cum au decurs
lucrurile. Galben-verzii au efectuat în
acest an pregătirea centralizată pe
plan local, la Pensiunea Diana de la
Miceşti, iar antrenamentele au fost
făcute la Mioveni.
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231 de profesori, înscrişi
la deﬁnitivat
Examenul de Deﬁnitivat se
apropie cu paşi repezi pentru
dascăli. Proba scrisă pentru Deﬁnitivat va avea loc pe 18 iulie, urmînd ca rezultatele să ﬁe aﬁşate
pe 27 iulie. Pentru a ajunge la
proba scrisă, dascălii au trebuit să
treacă de inspecţiile de specialitate la clasă care s-au desfăşurat
pînă pe 1 iunie. pagina 7

tîlhărit, la
barbut de 87 lei!

Şi-a orbit mama şi
şi-a mutilat prietenul!
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Cei doi au pierdut la zaruri banii şi l-au bătut pe cîştigător

Curs valutar: 1Euro - 4.6596 USD - 3.9902 Gramul de aur - 159.7419

