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Minorele agresoare, 
sub control judiciar!
Imagini revoltătoare au apărut în mediul

online în luna august, dezvăluind cum o
minoră era tratată josnic de alte două
minore. Fata din Piteşti era scuipată, trasă de
păr, înjurată şi umilită, fiind pusă să stea în
genunchi. Poliţiştii au încheiat ancheta şi au

dispus măsura controlului judiciar împotriva
micilor agresoare, în vârstă de 14 ani,
respectiv 16 ani şi ele tot din Piteşti. Este
printre puţinele cazuri din judeţ în care a fost
dispusă urmărirea penală împotriva a două
fete minore, pentru loviri şi alte violenţe. 

Taximetrist rănit, în timp ce
depăşea!

A murit la 29 de ani,
în accident!

La Răteşti,

Un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din comuna
Răteşti, a murit în noaptea de sâmbătă spre

duminică, în urma unui accident rutier.
Acesta plecase la drum cu autoturismul pe

care şi-l cumpărase de curând deşi nu
deţinea permis de conducere. 

Un accident rutier a avut
loc ieri, pe DN 73, în
comuna Mihăeşti, acolo
unde un taxi metrist a fost
rănit după ce a efectuat o
depăşire neregula men -
tară. A lovit un
autoturism condus de un
bărbat în vârstă de 63 de
ani, din  Câmpulung.

Biciclist doborât de maşină!
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