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După sentinţă jandarmul
s-a împuşcat!

Caz şocant în cadrul Inspectoratului Judeţean
de Jandarmi Argeş, unde un jandarm, în vârstă
de 45 de ani, s-a împuşcat în cap în timp ce se
afla în postul de pază de la Barajul Vidraru. 

Trupul lui a fost găsit ieri
dimineaţă, de colegii care

schimbau tura. Cu o zi înainte,
miercuri, la sediul IJJ Argeş,

sosise comunicarea unei
sentinţe ce ar fi trebuit să-i fie

înmânată subofiţerului. 
Potrivit documentului, jan -
darmul fusese con damnat

la 2 ani cu suspen dare
pentru comiterea unei in -
fracţiuni la regimul rutier 

Deşi bătută, concubina l-a
sAlvAt! După ce şi-a bătut măr fosta concubină, un

bărbat din comuna Uda, a scăpat ca prin
urechile acului de sentinţa judecătorească. 

În timpul procesului 
el a reuşit să o convin -

gă pe femeie să îşi
retragă plângerea. A
primit însă nişte zile

amendă, sub acuzaţia
de violenţă în familie. 

Bărbatul arestat preventiv pen-
tru şantaj a obţinut bani mulţi
de pe urma înşelătoriei sale.

Acesta avea mai mult conturi de
Facebook false atât cu nume de
fete cât şi de băieţi. Poliţiştii pi-

teşteni au reuşit să găsească
până în prezent 20 de bărbaţi

şantajaţi de individ, în mai
multe judeţe din ţară. Unii i-au

remis sume mari de bani pentru
a cumpăra tăcerea individului!  
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Cazul Familist şantajat de o fată-bărbat

A fraierit 20 de naivi


