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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 Mp, hală 
de producţie
Tel. 0729.800.578.

Printre cei implicaţi în accident
se numără şi şeful organizaţiei
judeţene a Partidului Mişcarea

Populară, Cătălin Bulf. 

Minore abuzate de
asistenţi maternali!

La Rucăr,

Caz şocant în Argeş! Două minore au
fost abuzate de asistenţii maternali,
pe când acestea fuseseră încredin -
ţate unei familii din Rucăr, spre o
bună crestere, pentru o educaţie

corectă, pentru a fi învăţate ce
înseamnă o familie normală!

Acest aspect, se pare că, a fost omis de asistenţii maternali care, ar fi
abuzat în mod frecvent cele două surioare, acum în vârsta de 4 şi 5 ani. 

La Stâlpeni,

Şeful unui partid implicat
în accident!
Accident rutier, ieri, pe DN 73! Totul s-a produs ca urmare
a neasigurării corespunzătoare a unui participant la trafic
care, a dorit să schimbe direcţia de mers.

Motociclistul a murit
după ce a ucis pietonul!
Din cauza
vitezei
excesive

Accident cu doi mor,i petrecut vi-
neri seara pe DN 7C, la ieșirea din
Bascov către Merișani! Un tânăr

motociclist care circula cu viteză ex-
cesivă a lovit un pieton care tra-

versa neregulamentar. Impactul a

fost extrem de violent și atât pieto-
nul cât și motociclistul au murit pe

loc! După tragedie, au apărut în me-
diul online imagini în care se ob-

servă cu tânărul în vârstă de 31 de
ani, conducea cu viteză foarte mare.
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