A venit Ã®n excursie Ã®n munÈ›ii ArgeÈ™ului, dar a aju
fie cÄƒutat de autoritÄƒÈ›i! Vezi pÄƒÈ›ania unui bucureÈ™
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Noaptea trecutÄƒ, salvamontiÈ™tii argeÈ™eni au acÈ›ionat în sprijinul jandarmilor, pentru cÄƒutarea unui bucureÈ™tean, î
de ani, care fÄƒcea parte dintr-un grup mai mare de turiÈ™ti.
CITEÈ˜TE È˜I
... (video) È˜ofer francez neatent! Accident cu una dintre maÈ™inile Raidului Europei

În urma unei contradicÈ›ii cu organizatorul excursiei, bÄƒrbatul s-a despÄƒrÈ›it de grup. Acest lucru s-a întâmplat ieri, la ora
14:00. Seara, la ora 19:00, când ceilalÈ›i turiÈ™ti s-au întors la cabanÄƒ, au vÄƒzut cÄƒ bucuresteanul e de negÄƒsit. Au fos
autoritÄƒÈ›ile, bÄƒrbatul fiind cÄƒutat în zona Cabanei Voina, unde fusese vÄƒzut ultima oarÄƒ. Salvatorii nu au avut niciun
despre locul unde ar fi putut fi bÄƒrbatul. L-au cÄƒutat pânÄƒ dupÄƒ miezul nopÈ›ii. La ora 1:30, poliÈ›iÈ™tii i-au anunÈ›a
salvamontiÈ™ti cÄƒ bucureÈ™teanul a fost vÄƒzut. Fusese într-un bar din LereÈ™ti. DupÄƒ ce a plecat de acolo, s-a urcat î
taxi, spre Câmpulung. La acÈ›iunea de cÄƒutare au participat zece salvamontiÈ™ti, patru jandarmi È™i doi poliÈ›iÈ™ti.
Pentru cÄƒ nu a luat legÄƒtura cu cei cu care plecase în excursie È™i nici acasÄƒ nu a ajuns, bÄƒrbatul a fost cÄƒutat în con
autoritÄƒÈ›i.
CITEÈ˜TE È˜I
... ?Bendeac? de ArgeÈ™ - Promitea femeilor viaÈ›Äƒ de actriÈ›e, cerându-le în schimb favoruri sexuale

"PoliÈ›iÈ™tii SecÈ›iei de PoliÈ›ie RuralÄƒ Valea Mare PravÄƒÈ› au fost sesizaÈ›i cu privire la plecarea voluntara a unui bÄ
ani, care ar fi participat la o excursie cu un grup de persoane vârstnice din municipiul BucureÈ™ti.
Barbatul ar fi plecat în dupÄƒ-amiaza zilei de 11 august a.c., din zona cabanei Voina de pe raza localitatii LereÈ™ti, într-un
interval în care ceilalÈ›i participanÈ›i la excursie au parcurs diferite trasee în zonÄƒ.
Au fost efectuate cÄƒutÄƒri de cÄƒtre poliÈ›iÈ™ti, jandarmi È™i salvamontiÈ™ti argeÈ™eni, care au vizat traseele montan
legÄƒturÄƒ, înainte de lÄƒsarea întunericului, cu scopul de a identifica cât mai rapid persoana.
TotodatÄƒ, poliÈ›iÈ™tii din cadrul PoliÈ›iei Municipiului Câmpulung È™i cei ai SecÈ›iei de PoliÈ›ie RuralÄƒ Valea Mare P
continuat investigaÈ›iile, care pânÄƒ în prezent nu au avut ca rezultat gÄƒsirea persoanei.
Având în vedere posibilitatea ca bÄƒrbatul sÄƒ se fi deplasat spre municipiul Câmpulung, cu scopul de a ajunge la domiciliul
BucureÈ™ti, rugÄƒm persoanele care pot da relaÈ›ii cu privire la bÄƒrbatul cÄƒutat, CARAMALÂU PETRE, sÄƒ anunÈ›e c
apropiat organ de poliÈ›ie, la numarul de urgenÈ›Äƒ 112, sau Inspectoratul de PoliÈ›ie JudeÈ›ean ArgeÈ™ la numarul 0248.6
Semnalmentele persoanei: înÄƒlÈ›ime 1,75, aproximativ 80 kg, constituÈ›ie atleticÄƒ, pÄƒr grizonant, cu calviÈ›ie spre spate
cÄƒprui;
Semne particulare: poartÄƒ ochelari de vedere, se deplaseazÄƒ cu dificultate.
VestimentaÈ›ie la momentul plecÄƒrii:cÄƒmaÈ™Äƒ bleu deschis, pantalon tercot alb, încÄƒlÈ›Äƒminte sport albÄƒ, purta o
de culoare gri", se aratÄƒ într-un mesaj transmis de PoliÈ›ia ArgeÈ™, în aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... BÄƒrbat reÈ›inut! È˜i-a rÄƒnit prietenul de pahar cu un cuÈ›i

Potrivit purtÄƒtorului de cuvânt al IPJ Arges, Florin Popa, în jurul orei 7:00, la scurt timp, bÄƒrbatul a fost gÄƒsit o altÄƒ pen

È™i dus la PoliÈ›ia Municipiului Câmpulung pentru a da declaraÈ›ii. Potrivit aceleiaÈ™i surse, nu a suferit vatamari si nu a f
victima vreunei infractiuni.

