
Hoti de Ziua Nationala
Trei persoane sunt cercetate pentru furt dupa ce au sustras bunuri din magazine. Ei au furat chiar de Ziua
Nationala, iar marfa nu a fost una de valoare. Au furat doar mancare. 
  
  Primul furt a fost sesizat in jurul orei 15. Politistii au fost sesizati telefonic de catre un agent de paza al
unei societati comerciale din Municipiul Sibiu despre faptul ca o persoana a sustras mai multe bunuri din
incinta magazinului. in urma efectuarii verificarilor s-a constatat faptul ca o femeie, in varsta de 41 de
ani, din Talmaciu a incercat sa fure din magazin doua odorizante, o ciocolata si doua pile de unghii,
valoarea totala fiind de nici 50 de lei. Femeia a ascuns bunurile in poseta si a incercat sa iasa cu ele din
magazin. 
  
  Tot de 1 Decembrie, lucratorii Sectiei 1 Politie Rurala Sibiu au fost sesizati de catre un barbat,
inspector de siguranta in cadrul unui hypermarket din municipiul Sibiu, cu privire la faptul ca agentii de
paza ai magazinului au depistat o persoana care a sustras o cantitate de cascaval din incinta
hypermarketului. in urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca barbatul, in varsta de 39 ani, domiciliat in
Chisinau, Republica Moldova, care era fara forme legale in Sibiu, a sustras din incinta
hypermarketului sase role de cascaval. Valoarea totala a cascavalului furat este de 206,94 lei.
Prejudiciul a fost recuperat in totalitate.
  
  Un alt furt a fost sesizat politistilor seara. Din incinta unui hypermarket din municipiul Sibiu, o femeie
in varsta de 38 de ani, din localitatea Saliste, a fost surprinsa de personalul de paza in timp ce sustragea
de pe raftul magazinului 1 kg de sunca. Prejudiciul a fost recuperat.
  
  Cercetarile continua in toate aceste trei cazuri. (L. B.)
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