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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mP, hală 
de Producţie
tel. 0729.800.578.

La 52 de ani un bărbat din comuna Pietroşani a fost închis după ce a fost condamnat la 8
ani şi 4 luni închisoare cu executare. Omul a fost judecat fiind acuzat de ultraj prin loviri
şi alte violenţe şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, prima
instanţă condamnându-l la numai 1  an şi 10 luni.  În ziua de Crăciun, anul trecut a fost
prins beat la volan şi ca să scape a plecat cu maşina târând un poliţist care încerca să-l

oprească. Curtea de Apel Piteşti i-a schimbat încadrarea în ultraj prin tentativă de omor. 

Şcoala mihai eminescu
închisă de coronavirus!

Un caz confirmat de coronavirus în rân-
dul personalului Şcolii Mihai Eminescu
din Piteşti (fosta Şcoală 11), a dus la tre-

 cerea pe scenariul roşu, unitatea fiind în-
chisă două zile pentru dezinfecţie.

În funcţie de ancheta epide miologică fă-
cută de Di recţia de Sănătate Publică dar şi
de rezultatele tes telor care au fost recol-

tate de la alte angajate, unitatea de învăţă-
mânt ar putea fi închisă timp de 14 zile. 

Se spune că oame-
nii legii au recurs la
aceste descinderi

după ce în urmă cu
3 luni au solicitat
do cumentele pri-
vind relaţia con-
tractuală dintre

societatea amintită
şi un ce tăţean din
comuna Bogaţi. 

Percheziţii la
Petrom!
Poliţiştii au efectuat miercuri percheziţii în mai
multe birouri ale SC Petrom într-un dosar penal

ce vizează obţinerea frauduloasă a unui teren
care ulterior a fost închiriat so cietăţii amintite. 

8 ani închisoare că a târât
un poliţist cu maşina!
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