(video) CÃ¢ine legat de maÈ™inÄƒ È™i tÃ¢rÃ¢t pe drum!
volan- un viceprimar din ArgeÈ™
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Un filmuleÈ› postat pe Facebook, în care un câine legat de o maÈ™inÄƒ este pur È™i simplu târât pe un drum, a stârnit zeci
Scena s-ar fi petrecut miercuri în comuna argeÈ™eanÄƒ VlÄƒdeÈ™ti, iar la volanul autoturismului s-ar fi aflat chiar viceprim
localitÄƒÈ›ii, Åžerban Leonard Iustinian, potrivit celui care a postat imaginile video.

VÄƒzând întreaga scenÄƒ, un tânÄƒr a filmat È™i a postat videoclipul pe pagina sa de socializare. Patrupedul este legat cu o
agÄƒÈ›at de autoturism. MaÈ™ina, cu avariile pornite, este condusÄƒ cu vitezÄƒ redusÄƒ, dar câinele refuzÄƒ sÄƒ meargÄƒ
È™osea.

Contactat de redactorii Sursa Ta, edilul comunei VlÄƒdeÈ™ti a confirmat cÄƒ este vorba despre viceprimarul localitÄƒÈ›ii, d
acesta ar fi vrut sÄƒ facÄƒ o faptÄƒ bunÄƒ. Se pare cÄƒ animalul era al unui vecin È™i fugise de acasÄƒ. Viceprimarul ar fi
înapoieze stÄƒpânului, chiar la rugÄƒmintea acestuia:
?De fapt, un cetÄƒÈ›ean a pierdut câinele, iar viceprimarul l-a gÄƒsit. L-a su
pe stÄƒpân È™i l-a anunÈ›at, iar acesta l-a rugat sÄƒ-l aducÄƒ acasÄƒ la el. Pentru cÄƒ
animalul era foarte agresiv È™i nu a reuÈ™it sÄƒ îl bage în autoturism, în cele din
urmÄƒ l-a legat de maÈ™inÄƒ. Seara trecutÄƒ s-au prezentat poliÈ›iÈ™tii la locuinÈ›a
a declarat primarul comunei VlÄƒdeÈ™ti.
stÄƒpânului È™i au constatat cÄƒ animalul nu ar avea urme de violenÈ›Äƒ?,
PoliÈ›iÈ™tii desfÄƒÈ™oarÄƒ cercetÄƒri sub aspectul sÄƒvârÈ™irii infracÈ›iunii de rÄƒnire sau schingiure a unui animal.
De asemenea, potrivit surselor noastre, în urma materialului apÄƒrut pe reÈ›elele de socializare, ProtecÈ›ia Animalelor s-a
autosesizat.

TotodatÄƒ, se pare cÄƒ proprietarul patrupedului ar fi confirmat cÄƒ el l-a rugat pe viceprimar sÄƒ îi aducÄƒ animalul pe car
pierduse È™i cÄƒ într-adevÄƒr câinele ar fi agresiv, încercând sÄƒ îl muÈ™te pe politician în momentul în care ar fi vrut sÄ

