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Doi dintre ei au fost re1inu1i pe bază de ordonan1ă. Ancheta a stabilit că tinerii de 19
ani, respectiv 24 de ani, au folosit la spargere un minor în vârstă de 14 ani. Împotri -

va acestuia nu a putut fi luată vreo măsu ră, fiind necesară o ex pertiză psihiatrică. 

Şoferul nu mai  
are voie să conducă!

Cazul A murit sub ochii fratelui

ucigaş

Un tânăr în vârstă de 19 ani,
din comuna Davidești a fost

re1inut de poli1iști sub acuza1ia
de ucidere din culpă. Aces ta

este conducătorul care a omo-
 rât un copil de 12 ani, vineri. 

Oamenii legii au emis
pe numele șoferului o
ordonan1ă de re1inere

pentru 24 de ore.

Băiatul traversa pe
trecerea de pietoni,
făcând parte dintr-

un grup de copii,
când a fost izbit de
BMW-ul condus de

Alexandru M. 

Ieri a fost prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Pitești, cu propunerea luării unei măsuri preventive.  
Ca să intre în
apartament,

Trei tineri care au dat lovitura într-un apartament din cartie rul
piteștean Prundu, au fost prinși de poli1iștii Sec1iei 4 Pitești. 

3 consilieri sunt bolnavi şi au lipsit
iar unul a depus jurmântul online

Prefectul de Argeș, Emanuel
Soare, a convocat ieri 
ședin1a pentru învestirea 
în func1ii a primarului ales
al Piteștiului, Cristian 
Gentea – PSD, și a consilie-
rilor locali aleși ai munici-
piului reședin1ă de jude1. 

Curs valutar: Euro - 4.8729 USD - 4.1193 Gramul de aur - 246.0390

Primarul Gentea şi cosilierii
au depus jurământul
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Spărgătorii au folosit
un minor


