(video) A furat douÄƒ maÈ™ini Ã®ntr-o searÄƒ! Era beat
permis
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Update 14 octombrie

BÄƒrbatul de 30 de ani, reÈ›inut pentru 24 de ore în urma cercetÄƒrilor privind furtul în scop de folosinÈ›Äƒ a douÄƒ
autoturisme, conducere cu permisul anulat È™i refuz de recoltare de probe biologice, a fost prezentat astÄƒzi
Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria PiteÈ™ti, care a dispus mÄƒsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Update

A fost întocmit dosar penal, sub aspectul sÄƒvârÈ™irii infracÈ›iunilor de conducere fÄƒrÄƒ drept, refuz de prelevare
biologice È™i furt în scop de folosinÈ›Äƒ.
DupÄƒ administrarea probatoriului, poliÈ›iÈ™tii din cadrul Serviciului de InvestigaÈ›ii Criminale ArgeÅŸ au luat m
reÅ£inerii pentru 24 de ore pe bazÄƒ de ordonanÈ›Äƒ, urmând ca în cursul zilei de 14 octombrie, bÄƒrbatul sÄƒ fie pr
Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria PiteÅŸti cu propunere de luare a unei mÄƒsuri preventive.

Update

Este vorba despre un tânÄƒr de 30 de ani, din PiteÈ™ti. Potrivit anchetatorilor, bÄƒrbatul ar fi furat, seara trecutÄƒ,
autoturisme.
Prima maÈ™inÄƒ, o Dacie, a fost sustrasÄƒ din PiteÈ™ti. Omul a urcat la volanul autoturismului È™i a ajuns pânÄƒ
Acolo, a abandonat maÈ™ina, ulterior furând alta din Leordeni. Cu cel de-al doilea autoturism, un Fiat, a mers pânÄƒ
È˜tefÄƒneÈ™ti, fiind prins de poliÈ›iÈ™ti. Oamenii legii l-au identificat, iar în urma verificÄƒrilor, s-a stabilit cÄƒ ac
deÈ›ine permis de conducere. Mai mult, se afla sub influenÈ›a bÄƒuturilor alcoolice, aparatul etilotest indicând o valo
de 0,89 alcool pur în aerul expirat.
BÄƒrbatul se aflÄƒ È™i la aceastÄƒ orÄƒ la audieri.

?Cel în cauzÄƒ a fost condus la sediul poliÅ£iei pentru cercetÄƒri, urmând ca împotriva acestuia sÄƒ fie luate mÄƒsur
care se impun?, transmit poliÈ›iÈ™tii argeÈ™eni.

Noaptea trecutÄƒ, un bÄƒrbat a furat un autoturism din PiteÈ™ti. În aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ, poliÈ›iÈ™tii au reuÈ™it sÄƒ îi

prins în oraÈ™ul È˜tefÄƒneÈ™ti.

Omul se aflÄƒ în aceste momente la Sediul PoliÈ›iei È˜tefÄƒneÈ™ti pentru audieri, urmând sÄƒ fie dus la sediul Inspectoratu
PoliÈ›ie ArgeÈ™.

