SpORT

Un ordin al Ministerului Transportului a generat haos în ţară
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1,75 miliarde euro
atraşi în ţară din
euroobligaţiuni

„acum am învăţat
ce înseamnă
un derby!“

transportatorii
au încetat ieri
activitatea!
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primar condamnat
anul trecut Dna piteşti l-a
trimis în judecată pe cornel
Berevoianu, fost primar al
comunei nucşoara pentru
fapte de corupţie. edilul
împreună cu un referent
superior în cadrul primăriei
comunei nucşoara şi alţi doi
bărbaţi au fost condamnaţi,
ieri de tribualul argeş. potrivit
rechizitoriului, timp de 3 ani,
inculpaţii au obţinut fonduri
ilegale de la apia în valoare
de 987.616.54 lei.
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andrei tase cîntă
alături de tatăl său
Andrei cîntă cu tatăl său Adrian
Tase încă din primele zile de viaţă,
aşa cum probabil au făcut şi Amadeus cu Leopold Mozart, sau
George cu Costache Enescu, respectiv Chick cu Armando
Corea, ca să dăm numai cîteva
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exemple.

femeie căzută
de la înălţime
Accident de muncă petrecut
ieri, în curtea unei societăţii Caroli,
din Piteşti. O femeie, diriginte de
şantier, a căzut de la aproximativ
3 metri înălţime printre nişte panouri de tip sandwich. pagina 12

Cauţi un loc
de muncă?
Sute de anunţuri
de angajare în

Curierul
zilei.
Anunturi de mare
şi mică publicitate,
eficienţă şi
profesionalism.

Alege ziarul cu cel
mai mare tiraj!

Cazul:Violată la majorat

în arest după ce au
contestat decizia
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Corneliu Berevoianu

Ofer spre închiriere spaţiu cOmercial
ultracentral, central plaza, vis-a-vis de
prefectură, 180 mp, parter, 185 mp, subsol, pretabil
restaurant, cafenea, sală de jocuri. tel 0729.800.578.

facturist
tranŞatOr carne
Locaţie: Costeşti-Argeş
Beneficii oferite: salariu atractiv, bonuri de masă.
Profil candidat tranşator:
- Experienţă anterioară de lucru în tranşarea cărnii, 1 an;
- Cunoştinţe bune referitoare la carcasele de porcine precum
şi la diferite calităţi de carne, cunoştinţe legate de structura
musculaturii carcaselor dar şi a sepărarii grupelor musculare
ori a diverselor componente comandate;
- Stil de lucru organizat, pricepere, putere de muncă
Descriere job: Se lucreaza ca parte a echipei de tranşare
carcasa şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza
de linie.

Telefon 0729 800 579.

Prins la o partidă de vînătoare,

italian acuzat de braconaj
Aﬂat în vizită la un prieten din România un cetăţean italian s-a ales cu
dosar penal. Acesta a mers la o partidă de vînătoare, deşi nu avea dreptul. Este cercetat pentru braconaj şi deţinerea fără drept a unei arme de
vînătoare. Va trebui să răspundă pentru fapta sa potrivit legislaţiei din
ţara noastră, chiar dacă venise ca simplu turist.
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Cei doi tineri s-au întors în arest după o săptămînă de libertate

Doi tineri de 17 ani, respectiv 18 ani au ajuns în arest ﬁind
acuzaţi de viol. Tinerii se aﬂau în arest la domiciliu, însă au
contestat decizia care li s-a părut, probabil prea dură. au primit
mandate pentru cîte 30 de zile. aceştia sunt acuzaţi că timp de
o noapte au forţat o tînără, pe care înainte au bătut-o măr, să
întreţină relaţii sexuale. Unul dintre inculpaţi, tocmai îşi
sărbătorise majoratul, victima numărîndu-se printre invitaţi.

Extragerile LOTO:

I-a fost întocmit dosar penal

LOTO 6/49: 6, 11, 33, 19, 23, 8
Noroc: 4 0 4 9 3 1 1
LOTO 5/40: 20, 22, 16, 1, 6, 33

SUPER NOROC: 0 8 8 7 3 1
Joker: 34 , 1, 6, 26, 10, 14
NOROC PLUS: 8 1 8 3 2 0

Curs valutar: 1Euro - 4.6674 USD - 4.0391 Gramul de aur - 156.1948

