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Patronii clubului judecaţi pentru
evaziune fiscală
A fost finalizat un dosar de
evaziune fiscală în cadrul

căruia au fost cercetaţi trei
afacerişti piteşteni, pa troni
ai unul club de noapte din

Piteşti. Localul a ţinut într-o
vreme prima pagină a zia-

relor din cauza a nume-
 roase scandaluri. Adminis-
tratorii sunt acuzaţi că timp
de aproximativ doi ani, nu
au înregistrat în contabili-
tate veniturile obţinute din

activitatea clubului.  

Cu maşina închiriată 
a comis o tâlhărie!

A alimentat fără să plătească şi l-a accidentat
pe angajatul unei benzinării care a încrcat să-l
oprească.  

După ce a fost prins, a fost reţinut pe bază
de ordo nanţă, ajungând în arestul IPJ Argeş. 

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna
Căldăraru a ajuns în arest fiind acuzat de
comiterea mai multor infracţiuni.

Acesta a închiriat o maşină de la o
firmă de profil, refuzând să o returneze.

Fata moartă la 21 ani, 
plimbată între spitale!

O tânără de 21 de ani, din Rucăr, diagnosti -
cată cu COVID-19, a mu rit la Spitalul Jude-ean

din Pitești la o săp tă   mână după ce mama ei
decedase din cauza noului coronavirus. 

Tatăl este şi el infectat. Din ziua
în care au apărut suspiciunile
până când a murit, fata a ajuns

la trei spitale din judeţ.
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