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A tâlhărit o copilă de
dar e liber!

Falsul transportator
trimis la închisoare

Piteșteanul în vârstă de 31 de ani, a fost
judecat pentru înșelăciune, furt și fals în
înscrisuri, primid o pedeapsă cu execu-

tare. Acesta va trebui să înapoieze până
la ultimul leu păgubi-ilor. Decizia instan-

ţei nu este definitivă putând fi atacată. 

13ani,

Sentinţă inexplicabilă dată zilele trecute
de magistraţii Judecătoriei Piteşti.

Un tânăr de 18 ani, judecat pentru comite-
rea unei tâlhării, a primit o pedeapsă cu sus-
pendare, sub limita minimă, în ciuda faptei

grave pentru care a fost deferit justiţiei. 

A înșelat 16 societă-i comerciale dându-se drept transportator,
încasând în contul personal peste 6.000 de euro. 

Ducele de Albota are COVID-19
S-a dus singur cu maşina la Bucureşti după ce în

cursul zilei de duminică i-a dispărut gustul şi miro-
sul, simptome specifice coronavirusului. Având ex-
tirpat un plămân a preferat să meargă din vreme
la spital, ca boala să nu se agraveze. Primarul că-
ruia i se spune şi Ducele de Albota nu şi-a pierdut
simţul umorului nici pe patul spitalului. Contactat
telefonic el a glumit în stilu-i caracteristic, făcând
haz de necaz. A precizat că în cursul săptămânii a
stat mai mai mult pe teren pentru a supraveghea

unele lucrări demarate în comună şi spune că este
posibil ca atunci să fi fost infectat. M.S.

Primarul comunei Albota, Ion Dumitru se află inter -
nat la Spitalul Colentina Bucureşti, fiind infectat cu
COVID-19. Domnia sa îi asigură pe cunoscuţi că nu
se simte rău, însă, a mers personal la spital pentru 
a urma tratamentul şi a fi monitorizat. 
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