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În ziua de 14 septembrie, poliţiştii
din cadrul Biroului de Inves tigaţii
Criminale Piteşti au continuat 
cercetările într-un dosar penal 
privind săvârşirea infracţiunii de
viol şi au reţinut un bărbat de 59 
de ani, din Poiana Lacului. 

arestat după ce şi-a
violat fiica!

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Cri-
minalităţii Organizate Argeş, împreună
cu un procuror D.I.I.C.O.T. - S.T. Piteşti,
cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J.
Argeş, au efectuat ieri trei percheziţii

pentru destructurarea unei grupări in-
fracţionale organizate, care ar fi obţi-

nut 1.600.000 de lei din camătă. 

Cămătari săltaţi
de masCaţi!

Poliţiştii din cadrul
Secţiei 1 Poliţie Pi-

teşti au continuat
cercetările într-un dosar penal 

privind săvârşirea infracţiunii de înşelă-
ciune şi au reţinut un bărbat de 25 de ani,

din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov.

Reţinut pentru înşelăciune
prin metoda "Şmen"

Din cercetări s-a stabilit că, în ziua
de 17 septembrie 2019, acesta ar fi
sustras suma de 900 de lei, prin dis-

tragerea atenţiei persoanei vătămate,
sub pretextul schimbului repetat în

bancnote cu o valoare mai mică.

Două camioane s-au
ciocnit la Clucereasa

Doi şoferi au scăpat doar cu răni uşoare
în urma unui accident care a avut loc

ieri pe DN 73, în zona Clucereasa.
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