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37 de ﬁrme, sancţionate de ITM în ianuarie,

norris
Măgeanu,
încă 4 ani şef!

72 de
persoane
munceau
la negru
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Pe 2 martie, la Teatrul Al. Davila,

fuego aduce
„Gramofonul
cu amintiri“
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Cotidian fondat de Marilena
Baraţă şi Constantin Neguţ în 1994

12 pagini

2 lei
Anul XXIV Nr. 7426
Marţi, 19 februarie 2019

cotidian independent al judeþului argeº

- Mai citiþi Horoscopul zilei
Un început nou şi
schimbări!
Ziua nativului Taur se învîrte în jurul unei întîlniri importante, iar pentru nativul
Balanţă activităţile casnice
vor ﬁ prioritare. pagina 6

Judecătorul Violeta
nicolescu, noul
vicepreşedinte
De la ﬁnele anului trecut,
Judecătoria Cîmpulung are
şi vicepreşedinte. Judecătorul Violeta Nicolescu este
cea care a fost aleasă membru în colegiul de conducere,
pentru o perioadă de trei ani,
conform hotărîrii nr. 1 din 21
septembrie 2018 a Adunării
Generale a Judecătorilor.
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cs Mioveni
vrea un nou titlu!
De astăzi, începe la
Buzău, returul Superligii
masculine la Tenis de
masă. CS Mioveni abordează partea a doua a sezonului regulat de pe primul
loc, echipa galben-verde
avînd punctaj maxim.
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Două maşini avariate,
în accident, la păsărica
Două autoturisme s-au
ciocnit, ieri de dimineaţă, pe
DN 73, la intrarea în Municipiul Cîmpulung, pe fondul
neatenţiei.
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soacra şi-a
ucis ginerele!
La Valea
Iaşului,

Caz cutremurător în
comuna Valea iaşului.
Întreaga comunitate a
fost şocată să aﬂe că o
localnică, femeie în
vîrstă de 61 de ani, a
ucis. Filoftia anghel şi-a
omorît ginerele, un
bărbat în vîrstă de 39
ani, cu două lovituri de
cuţit. După crimă, ea a
susţinut că a vrut să-şi
apere ﬁica pe care
o ameninţa cu
ginerele
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moartea şi o lovise.

Pentru cine vrea să devină oﬁţer sau suboﬁţer,

se fac înscrieri la
şcolile militare!
Eşti o persoană
dinamică, energică,
eşti atras de ţinuta şi
activitatea militară?
acum este
momentul! alege o
carieră plină de
satisfacţii, cariera
militară! pagina 12

ofer spre închiriere
spaţiU ultracentral
18 mp, lîngă Prefectură.
Tel. 0729 800 578.

www.curier.ro
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Marian Vasilescu

a ajuns în arest
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L-a înjunghiat
pentru o femeie!
Scandal în cartierul piteştean Găvana II,
acolo unde un bărbat a fost înjunghiat, duminică seară. Victima a ajuns la spital avînd o
rană în partea stîngă, în apropiere de inimă.
Bărbatul s-a transformat din victimă în agresor

Curs valutar: Euro - 4.7401 USD - 4.1850 Gramul de aur - 178.1720

