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A comis 40 de jafuri, în Argeş

Povestea celui mai
căutat tîlhar din ţară!
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Cinci primari
musceleni, cu jalba-n
proţap la ANRE
Nemulţumiţi de
creşterea exagertă a
taxei de branşare la
reţele de gaze naturale

Nemulţumiţi de creşterea
extrem de mare a taxei privind
branşarea la reţelele de gaze naturale, cinci primari din Muscel au luat
atitudine şi au trimis o petiţie Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, solicitînd redimensionarea taxei sau instituirea unui prag
marginal. Edilii susţin că după intrarea
în vigoare a noii legi a Energiei electrice şi a gazelor naturale , această
taxă a crescut de la 1.500 – 1.700
de lei la 5.000 – 5.3000 de lei
pentru o branşare.

Gabriel Neaţă

Astăzi, la ora 19:00, în Sala
Studio „Liviu Ciulei” a Teatrului
„Alexandru Davila” , va ﬁ prezentat spectacolul „Novecento”. „Novecento” este o
piesă de teatru scrisă de Alessandro Baricco, pusă în scenă
de Maria Dinu, avîndu-l reprezentant al monologului teatral
pe actorul Marius Chivu, cel
care prin prisma personajului
interpretat, trompetistul Tim
Tooney, este naratorul întregii
povestiri.
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Instanţa i-a menţinut
condamnarea
Trimisă în judecată alături de
doi foşti primari, Nicoleta Sarmiza Stoica a încercat să
scape de pedeapsa cu suspendare primită în 2017. Femeia,
fost agent agricol în cadrul primăriei Lereşti, a înaintat o cerere de revizuire, considerînd
că este nevinovată. Curtea de
apel Piteşti i-a respins ieri, cerePAGINA 12
rea.

Calendarul evaluărilor
la clasele a II-a,
a IV-a şi a VI-a
Probele din cadrul evaluărilor naţionale de la ﬁnalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se
vor desfăşura în anul şcolar
2018-2019, în intervalul 7 - 23
mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluări a
fost aprobat de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi publicat
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pe edu.ro.
Primarul Marian Toader este
unul dintre semnatarii petiţiei
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Amplă acţiune de salvare montană în zona Dîmbovicioara!

Turişti străini, rătăciţi
în Piatra Craiului
Un exerciţiu de simulare a unei acţiuni de căutare-salvare a persoanelor rătăcite în mediul montan s-a derulat,
ieri, începînd cu ora 11:00, în zona Cheile Dîmbovicioarei – Punctul Roşu – Pietricica Pietrei Craiului. PAGINA

„Novecento” la
Teatrul Al. Davila
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Targa a fost coborîtă de
pe munte pe tiroliană
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Datoria externă a crescut
cu 4,1 miliarde de euro!
Potrivit unui comunicat de presă al
BNR, contul curent al balanţei de plăţi a
României a înregistrat un deﬁcit de 4,811
miliarde de euro, în primele şapte luni din
2018, în creştere cu 15,59% comparativ
cu perioada similară din 2017. În perioada similară a anului trecut, deﬁcitul de
cont curent s-a cifrat la 4,162 miliarde de
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euro.

Mai vor o victorie,
acasă
CS Mioveni va disputa
astăzi, de la ora 11:00, un nou
meci de campionat pe propriul
teren, adversară urmînd a ﬁ
Energeticianul, formaţie care a
promovat anul acesta în Liga a
II-a, sub numele de ACS ŞiriPAGINA 5
neasa.

Curs valutar: 1Euro - 4.6430 USD - 3.9669 Gramul de aur - 153.8855

