
4 caprioare ucise la Boian
Doi barbati din Medias, in varsta de 37, respectiv 45 de ani, au fost depistati miercuri seara in jurul orei
18 de politisti si membrii Filialei de Vanatoare si Pescuit Sportiv Medias, dupa ce au ucis 4 caprioare.
Infractiunea s-a produs in extravilanul satului Boian, comuna Bazna. Potrivit reprezentantilor AJVPS
Medias, unul dintre autori era vanator, iar celalalt este un fost membru al filialei de vanatoare mediesene.
"in urma unei patrulari organizate cu paznicul de vanatoare pe fondul 28 Bazna, am depistat doi indivizi,
dintre care unul membru vanator si un alt fost membru vanator, care au impuscat 4 piese din specia
caprior fara autorizatie, fiind un caz de braconaj. Urmeaza sa se calculeze valoarea despagubirii, care
pentru capriorul femela o sa fie undeva la 1.000 de lei, fiind sezonul deschis, iar pentru mascul, fiind
sezonul inchis, o sa fie dublu ", ne-a spus Dan Muntean, secretarul Filialei de Vanatoare si Pescuit Sportiv
Medias.
  
  Cele doua persoane surprinse la braconaj au fost transportate la sediul Politiei Medias pentru cercetari si
audieri. "Am fost sesizati despre faptul ca in extravilanul satului Boian, o masina de teren se afla in
fondul de vanatoare apartinand AJVPS Medias. in cadrul unei actiuni comune cu filiala de vanatoare au
fost depistate doua persoane care aveau in autoturismul cu care se deplasau, un numar de 4 exemplare din
specia caprior. Fata de aceste persoane se vor desfasura cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de
braconaj ", ne-a spus subcomsiarul Horia Covaci, din cadrul Biroului Investigatii Criminale Medias.
  
  Potrivit unor surse, unul dintre cei doi autori ar fi fost icondamnat in urma cu mai multi ani pentru
tentativa de omor, fiind eliberat in urma cu aproximativ doi ani din inchisoare. Cercetarile in aceste caz
sunt continuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Medias.
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