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CS Dacia, debut
în Liga Florilor

Campion european
prins drogat la volan!
Un cunoscut sportiv
vâlcean a fost prins de
poliţiştii argeşeni în
timp ce conducea sub
influenţa unor
substanţe psiho trope.
Este vorba de un
luptător MMA, în
vârstă de 26 de ani. 

Tânărul a fugit de oamenii legii, ig no-
rând semnalele de oprire, fiind ur mă rit
aproximativ 8 kilometri. Fiind tes tat cu

aparatul Drug test a ieşit în eviden ţă că ar
fi consumat cocaină şi metamfe tamină. 

Zeci de percheziţii au avut loc ieri în mai multe judeţe din
ţară. Acţiunea a fost demarată de DIICOT Ploieşti şi viza o

grupare de falsificatori de permise de conducere. Cei acuzaţi
ob2ineau permis de conducere fraudulos în străinătate, apoi

mergeau să îl schimbe cu unul valid, românesc.

Sugar de 2 
săptămâni, infectat!

 Printre cei
69 de copii

Ieri, a avut loc la Spitalul de Pediatrie Piteşti o conferinţă de presă în ca-
drul căreia directorul Tudor Ionescu a vorbit despre numărul despre

copiii cu coronavirus, măsurile impuse pentru protejarea celorlalţi pa-
cienţi. Tudor Ionescu a fost numit la conducerea unităţii pe data de 26

martie înlocuind-o pe Florina Gheorghe, fostul manager. 

Percheziţii la falsificatori de
permise

Condamnat că a postat
poze nud! Un tânăr de 22 de ani din Argeș

a fost condamnat pentru șantaj
și ultraj contra bunelor mora-
vuri, după ce a publicat pe in-
ternet mai multe fotografii cu

fosta sa iubită, în ipostaze 
compromiţătoare. 

Acesta a primit o pedeap să
de un an şi 8 luni închi soa -
re cu suspendare. Deci zia a
fost dată de Curtea de Apel
Piteşti şi este definitivă. 

3
pagina

5
pagina

3
pagina

3
pagina


