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Fanfara
Argeşului a
concertat la
Câmpulung

Vor să dea lovitura
la Giurgiu! 

~SPORT~

� pagina 6 ⚽

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 Mp, hală 
de produCţie
Tel. 0729.800.578.

În zilele de 15 şi 16 septembrie, poliţiştii
Ser viciu lui de Combatere a Criminalităţii
Organiza-te Olt şi procurorii D.I.I.C.O.T. –

B.T. Olt au efectuat 4 percheziţii domiciliare
în judeţele Olt şi Argeş, într-un dosar de

trafic şi consum ilicit de droguri.

Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Piteşti au
finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea in-

fracţiunii de şantaj în formă continuată. Din cercetări s-a stabilit
că, în perioada mai – iunie, un bărbat de 41 de ani, din Şercaia,

judeţul Braşov, ar fi creat conturi false pe o reţea de socializare,
creând reprezentarea că acele conturi aparţin unor tinere. 

Cultură de canabis
ascunsă în vie!

Poliţiştii de la Combaterea
Criminalităţii Organizate

şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Olt
au descoperit două culturi de
cannabis, în judeţele Olt şi Ar -
geş, dintre care una s-ar fi aflat

într-o cultura de viţă de vie. 

Trimis în judecată
pentru şantaj

Motociclist accidentat
de o şoferiţă neatentă
Un alt motociclist a fost accidentat
în Muscel, în decurs de doar 4 zile.
De această dată, accidentul nu a
fost aşa de grav, iar victima, o
tânără de 20 de ani din Bughea de

Jos, a suferit escoriaţii, contuzii la
gamba stângă, fără probleme
deosebite. Accidentul, şi de
această data s-a produs din cauza
unui conducător auto neatent. 
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