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Laude și felicitări!Veştile bune curg din toatepărţile, poate chiar apare şi unprilej de sărbătoare în familie,cum ar fi o logodnă, un botezetc.  (pag.4)
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Întăriri masive
pentru promovare!
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Începe
înscrierea
la liceu!

Din punctul meu de vedere

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU
ULTRACENTRAL
80 mp, vizavi  de Prefectura.
Tel. 0729 800 578.

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hală 
De proDucţie
tel. 0729.800.578.

a tâlhărit clientul unei
prostituate!

În februarie 2019, un
piteştean a fost tâlhărit după
ce a mers la o prostituată.

tâlharul a fost
condamnat defintiv de
curtea de apel piteşti. 

acesta a fost atacat de proxene-
tul tinerei care îşi vindea trupul.

instanţa a dispus o pe-
deap să cu suspendarea. 

Cini ani 
închisoare, atât are 

de executat un băr bat în 
vârstă de 35 de ani, 

din Piteşti.

pedeapsa cu
închisoarea vine
după ce bărbatul
a furat din mai
multe biserici. 
nici măcar incul -

patului nu i-ar fi tre -
cut prin minte că va
primi atât de mult. 

Fără permis, conducătorul
a lovit şi a fugit!

În urma unui
accident ru -
tier petrecut
la Costeşti,
conducătorul
unui ATV a
fugit, aban -
donându-şi
victima. 

Abia după ce l-au descoperit pe fugar, oamenii
legii şi-au dat seama ce motiv a avut acesta să
fugă. Nu deţinea permis de conducere şi a cre-

zut că nu va fi prins, scăpând de pedeapsă.

S-au aDunat prea multe 
şi Dumnezeu nu l-a iertat! 
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Din cutia milei a dat
banii la păcănele!


