
- 5 hoti - prinsi de politistii din Medias
in cursul zilei de miercuri, in baza activitatilor informativ-operative desfasurate de politistii Biroului
Investugatii Criminale Medias si ai formatiunii de politie rurala, au fost conduse la sediul Politiei Medias
mai multe persoane suspectate de savarsirea unor infractiuni de furt, ramase initial cu autor necunoscut,
comise in perioada decembrie 2010-ianuarie 2011. La domiciliile suspectilor au avut loc descinderi
domiciliare, fiind identificate si recuperate bunuri provenite in urma savarsirii furturilor, iar suspectii au
fost condusi la sediul Politiei. in urma verificarilor s-a stabilit faptul ca un minor de 16 ani, domiciliat in
Medias, este autorul a 3 furturi din genti, ramase initial cu autor necunoscut, comise in municipiul
Medias, in perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011. De asemenea, o tanara de 17 ani, domiciliata in
Medias, este autoarea unui furt din geanta, fapta savarsita in decembrie 2010, in municipiul Medias, iar
un alt tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in Dumbraveni, este suspectat de tentativa de furt comisa in
data de 12/13 ianuarie a.c., in dauna unei societati comerciale din Medias. Cei trei invinuiti au fost
retinuti pe baza de ordonanta de retinere pentru o perioada de 24 de ore in Centrul de Retinere si Arest
Preventiv Sibiu, urmand a fi prezenti instatiei cu propunere de arestare preventiva. in cursul diminetii de
joi au fost identificati alti doi suspecti, domiciliati in Brateiu. Cei doi tineri sunt suspectati de savarsirea,
la data de 20/21 februarie a.c., a unei infractiuni de furt dintr-o societate comerciala din Brateiu. La
domiciliile acestora au fost identificate si recuperate o parte din bunurile sustrase. 
  
  Cercetarile in acest caz sunt continuate de politistii din Medias, in vederea documentarii activitatii
infractionale a suspectilor, cercetarile fiind extinse cu privire si alte persoane suspectate de comiterea
unor infractiuni de furt din societatie comerciale.
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