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vecinilor
nu au pestă
PAGINA

Piteştiul găzduieşte o mare conferinţă internaţională
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Veste bună pentru locuitorii comunei Negraşi!
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Universităţi din
17 ţări la Edu
World 2018!
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Românii îşi cumpără
locuinţe în Italia
Un studiu realizat de
Finanza.com arată că românii care
muncesc în Italia ocupă primul loc la
creditele ipotecare acordate de
băncile din peninsulă pentru
cumpărarea unei locuinţe. Adoptînd
obiceiurile din ţara natală, conaţionalii noştri preferă să plătească rate la
bănci pentru propria casă. PAGINA 12

Afacerile din comerţul
cu amănuntul, în
creştere!
Potrivit datelor publicate luni de
Institutul Naţional de Statistică, volumul cifrei de afaceri din comerţul
cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 5,2%, pe serie
brută, în primele 9 luni din 2018,
faţă de perioada similară a anului
2017, iar ca serie ajustată cu 6%.

www.curier.ro

Ar ﬁ putut să-i ﬁe bunic

Reţinut că a agresat
o copilă de 12 ani
PAGINA
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La 65 de ani, băutura
i-a luat minţile unui
bărbat din comnuna
Valea Danului. Altfel
nu se explică, cum de
a proﬁtat de o copilă în
vîrstă de 12 ani, care
suferă de probleme
psihice, mai mult îi era
şi nepoată, ﬁind ﬁica
vărului său. Ion Maria
a ajuns în arest sub
acuzaţia de agresiune
sexuală, după ce, s-a
stabilit că i-a dat
pantalonii jos fetiţei
şi a pipăit-o.
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„Vinovatul”, astăzi
la cinema Bucureşti
Astăzi, de la ora 18:00, la
Cinematograful „Bucureşti” din
Piteşti va rula ﬁlmul „Vinovatul
(„The Guilty”), în regia lui Gustav
Möller. În rolurile principale: Jakob
Cedergren, Jessica Dinnage,
Omar Shargawi, Johan Olsen şi
Jakob Ulrik Lohmann. PAGINA 7

Extragerile LOTO:
LOTO 6/49: 42,19, 10, 37, 21, 45
Noroc: 9 9 0 4 4 4 4
LOTO 5/40: 19, 32, 29, 26, 1, 27
SUPER NOROC: 1 6 4 4 6 1
Joker: 32 ,22, 6, 42, 36, 3
NOROC PLUS: 2 1 1 6 5 1

Bărbatul a fost reţinut pentru 30 de zile

Moş Martin, o prezenţă obişnuită şi constantă la Cîmpulung!
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Ursul, a prins gustul şoriciului
În zona Cîmpulung, apariţia urşilor pe străzi şi în gospodăriile oamenilor nu mai este de mult timp o noutate, din contră, vorbim deja
de un fenomen obişnuit, pe care autorităţile par să-l tolereze. Fie că
sînt autohtone, ﬁe că au fost aduse în codrii Muscelului din alte zone
(Valea Prahovei, Poiana Braşov etc.), ﬁarele sălbatice s-au învăţat
cu oamenii şi nu mai au frică de nimeni şi de nimic
atunci cînd vine vorba de procurarea hranei.
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Accident pe I.C Brătianu

A întors pe linie
dublă continuă
Peugeot-ul a fost izbit de un pom

Accidentul a avut loc în comuna Aninoasa la Slanic

Accident spectaculos la Slănic!

Animalul a atacat porcii din gospodăriile oamenilor

S-a răsturnat cu maşina
într-o livadă de meri

FActURISt şi
tRANŞAtOR cARNE
Locaţie: Costeşti - Argeş
Beneficii oferite: salariu atractiv, bonuri de masă.
Descriere job traşator: Se lucrează ca parte a echipei de
tranşare carcasa şi separarea subproduselor cărnii, în abator.

Accident spectaculos, din fericire fără urmări grave, joi
după-amiază, în comuna Aninoasa! Patru persoane
s-au răsturnat cu maşina în decor după ce şoferul acesteia a pierdut controlul volanului într-o curbă la dreapta.
În urma accidentului, trei copii s-au ales cu traumatisme
uşoare ﬁind acum în afara oricărui pericol.

Accident, pertecut ieri dimineaţă, pe bulevardul I C Brătianu, din Piteşti, din cauza unui şofer
neatent. Conducătorul auto avrut să întoarcă în mijlocul străzii, pe linie dublă continuă. A fost
lovit de un autoturism care circula regulamentar. A ajuns la spital, ﬁind rănit, şoferul nevinovat.
Poliţiştii care au efectuat cercetările la faţa locului i-au întocmit dosar
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penal pentru vătămare corproală din culpă, şoferului vinovat.
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