
Talhari prinsi cu focuri de arma
Patru persoane au incercat sa fure banii din casieria unei societati comerciale din Talmaciu si, pentru ca
angajatii i-au surprins, acestia i-au lovit. Politistii i-au luat urma si i-au prins pe trei dintre ei, iar acum il
cauta si pe al patrulea. Toti patru sunt cercetati pentru tentativa la infractiunea de talharie. 
  
  in dupa-masa zilei de miercuri, in jurul orei 19, cei patru barbati au patruns in incinta societatii
comerciale din localitatea Talmaciu cu intentia de a sustrage banii din casierie, insa au fost surprinsi de
angajatii societatii. "Pentru a-si asigura scaparea, cei patru barbati i-au agresat pe `i au angajatii acestei
societati, reusit sa paraseasca zona cu ajutorului unui autoturism. Datele de identificare ale barbatilor, cat
si a autoturismului au fost comunicate de urgenta tuturor echipajelor de politie aflate in teren, fiind
constituite filtre atat in judetul Sibiu, cat si in judetul Valcea ", a spus Luciana Baltes, purtatorul de
cuvant al Politiei Sibiu. 
  
  in urma cercetarilor si investigatiilor efectuate, autoturismul suspect a fost identificat pe un drum
forestier adiacent DN 7, situat pe raza localitatii Turnu Rosu, acolo unde cei patru suspecti s-au refugiat.
Doi dintre ei au fost prinsi si identificati. 
  
  in cursul diminetii de joi, in jurul orei 9, a fost prins si al treilea suspect. Barbatul are 36 de ani si este
din judetul Arges. Suspectul a fost prins cu ajutorul politistilor din cadrul Postului de Politie Caineni -
Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea si a fost escortat spre sediul Politiei Orasului Talmaciu in
vederea continuarii cercetarilor. 
  
  "in cadrul activitatilor, pentru prinderea si imobilizarea celor doi barbati suspecti identificati pe raza
localitatii Turnu Rosu s-a folosit armamentul din dotare, fiind trase doua cartuse in plan vertical, nefiind
pusa in pericol viata persoanelor si nefiind inregistrate pagube materiale. Cei doi barbati au varstele de 21
si respectiv, 32 de ani si sunt domiciliati in judetul Arges ", a mai spus Baltes. 
  
  Cercetarile sunt continuate cu un efectiv sporit de politisti pentru a fi identificat si cel de-al patrulea
suspect. (L. B.)
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