
A aruncat marfa furata in Cibin
Un tanar in varsta de 20 de ani a furat mai multe produse dintr-o statie de aprovizionare cu carburant de
pe Bulevardul Vasile Milea, apoi a fugit cu prietenii sai. Cand s-a vazut incoltit de jandarmi, tanarul nu a
mai tinut cont nici de sfaturile camarazilor, care l-au indemnat sa returneze marfa si a aruncat-o in Cibin.
Totul s-a intamplat miercuri spre joi noaptea, in jurul orei 2. Jandarmii sibieni i-au oprit pe toti cei 6
prieteni care veneau din Valcea. " in data de 7 iunie 2012, in jurul orei 2, un echipaj de Jandarmerie
condus de plt. adj. Costin Diaconescu s-a deplasat in urma unei sesizari efectuate pe numarul unic pentru
apeluri de urgenta 112 la o statie de aprovizionare cu carburant situata pe Bulevardul Vasile Milea din
municipiul Sibiu, de unde se reclamase ca un barbat a luat fara sa plateasca produse in valoare de 80 de
lei de pe rafturile amenajate in fata magazinului.
  
  Jandarmii au vizualizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, iar dupa semnalmentele
tinerilor au reusit sa opreasca dupa putin timp si sa identifice la un restaurant de tip "fast food ", pe cei 6
adolescenti implicati ", a spus Alexandru Costea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de
Jandarmi. 
  
  Luati la intrebari, tinerii au spus ca au petrecut intr-un club din Sibiu, apoi s-au deplasat la o benzinarie
de pe bulevardul Vasile Milea, de unde unul dintre ei a luat de pe rafturile amenajate in fata magazinului
produse in valoare de 80 de lei pe care nu le-a achitat. Cei 5 prieteni au incercat sa il determine pe acesta
sa le returneze, iar in urma disensiunii create intre ei, tanarul a aruncat bunurile in raul Cibin. Echipajul
de Jandarmerie i-a intocmit acestuia actele premergatoare inceperii urmaririi penale pentru savarsirea
faptei de furt calificat. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar societatea comerciala in cauza s-a constituit
parte vatamata in dosar pentru recuperarea contravalorii acestuia. Dosarul cauzei a fost inaintat
Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu.
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