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apă, încheiată la
Pârvu Roşu S.C. Apă Canal 2000 S.Aaduce la cunoştinţa tutu-ror utilizatorilor aflaţi înaria de operare din oraşulCosteşti că, a fost finalizatăprocedura de licitaţie pri-vind lucrarea de conectarecu apă sub terană ’’ Proiec-tare şi execuţie lucrări fo-raj hydrogeologic’’ în satulPârvu Roşu. În urma sem-nării contractului, firmacâştigătoare a obţinut Cer-tificatul de Urbanism. Eta-pa următoare este depu-nerea documentaţiei pen-tru obţinerea avizelor ne-cesare de la instituţiile abi-litate. S.C. Apa Canal 2000S.A. monitorizează atentderularea acestui proiectşi îi asigură pe utilizatoriidin Pârvu Roşu de toatădisponibilitatea pentru fi-nalizarea în termenul pre-văzut în contract a acestuiproiect important pentrucomunitate. M.S.

Bătut de dOI MInOrI, 
că i-a înjurat de morţi!

A murit un cunoscut
jurnalist!

Filmate când când băteau o fată

Imagini teribile au ajuns pe internet, după ce o copilă de 14
ani a lovit-o şi a umilit o fată cam de aceeaşi vârstă. Limbajul

folosit de mica agresoare dar şi comportamentul golesc al
acesteia face ca filmarea să fie greu de urmărit!

O a doua filmare înfăţişează
aceeaşi victimă dar altă a -

gresoare, cea din urmă fiind
la rândul ei cercetată penal.

Mai mult de atât, la fel de
pasibili de sancţiuni sunt şi

martorii, nişte băieţi, pro -
babil de aceeaşi vârstă care
au stat şi au filmat scenele
de groază, amuzându-se în

loc să ia atitudine şi să
sesizeze Poliţia. 

Copile cercetate de poliţişti,
pentru agresiune!
Este incredibil cum o copilă care se află la început de drum în

viaţă, a scăpat într-atât de sub controlul familiei sale încât,
aplică legea pumnului şi încearcă să impună propriile-i reguli
unor copile fără apărare. A intrat în rândul infractorilor de la

această vârstă, fiind cercetată pentru loviri şi alte violenţe
după ce imaginile au ajuns în posesia poliţiştilor. 

Agresorii au fost reţinuţi Doi minori de 16,
ani, respectiv 17
ani, au ajuns în
arest fiind reţi-
nuţi după ce au
bătut crunt un

tânăr de 19 ani. 
Scandalul a avut

loc la mijlocul lunii
iulie iar cel agresat a
necesitat mai bine de
o lună de îngrijiri
medicale în urma
corec ţiei primite.
Conflictul a izbucnit
după ce s-a cer tat la
telefon cu unul din tre
agresori şi l-a înjurat
de morţi! 

Sorin Burtea, realizator
TVR, a încetat din viaţă,

luni, 3 august, anunţă TVR
Internaţional, post la care
realiza emisiunea „Inves-

tiţi în România“.

A absolvit Facultatea de Ziaris-
tică a Universităţii din Bucu-

reşti. A început colaborarea cu
Radio-Televiziunea în perioada
1976-1980, ca student practi-

cant, timp în care a realizat
sute de reportaje şi emisiuni
economico-sociale la radio. 
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