
A furat un Audi si a ajuns in Arest
Un barbat din judetul Mures a ajuns in Arest dupa ce a furat un Audi A6 de pe strada Gheorghe Dima din
Sibiu. Politistii care au dat de urma hotului vor sa afle daca acesta este autorul si altor furturi de masini
din municipiul Sibiu. La sfarsitul lunii februarie, lucratori din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale
Sibiu au desfasurat o actiune pe raza municipiului Targu Mures, judetul Mures, impreuna cu lucratori din
cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Mures, ai Serviciului Actiuni Speciale Mures si lucratori din
cadrul Serviciului de Informatii si Protectie Interna Mures, avand ca scop identificarea si retinerea unui
barbat suspectat de comiterea infractiunii de furt calificat. in baza mandatului de perchezitie domiciliara
emis in data de 28 februarie de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sibiu, a fost
efectuata perchezitia domiciliara la locuinta suspectului, in municipiul Targu Mures. Asa a fost si retinut
K.M.M. in varsta de 45 de ani, recidivist, fara ocupatie. 
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Sibiu, Anca Bloanca, barbatul este cercetat penal pentru
savarsirea infractiunii de furt calificat fapta prevazuta si pedepsita de art. al. 1, art. 229 al. 1, lit. b si d, din
Codul penal, constand in aceea ca, in noaptea de 21 spre 22 februarie 2014, a sustras de pe strada
Gheorghe Dima, din municipiul Sibiu, un autoturism. Se pare ca masina, un Audi A 6, i-ar apartine unui
angajat al Oficiului pentru Protectia Consumatorului. 
  
  in acest caz s-a dispus masura retinerii pe o perioada 24 de ore, barbatul fiind introdus in Arestul IPJ
Sibiu. in data de 1 martie, barbatul a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, care a
dispus masura arestarii preventive a barbatului pe o perioada de 30 de zile. (L. B.)
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