
Trei barbati si o femeie, cautati de politisti in cazul furtului unei arme de vanatoare
Politistii din Sibiu cauta trei barbati si o femeie, acestia fiind considerati suspecti in cazul furtului unei
arme de vanatoare din locuinta unui sibian, iar anchetatorii au transmis, miercuri, colegilor din judetele
invecinate datele de identificare ale suspectilor. 
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, inspectorul Luciana Baltes, datele suspectilor in
cazul furtului de arma au fost transmise politistilor din judetele invecinate si toate masinile Politiei
Rutiere aflate in patrulare au in vedere autoturismul cu care se deplaseaza suspectii. "Nu sunt organizate
filtre fixe in judet, insa datele caracteristice ale masinii sunt in atentia politistilor aflati in patrulare si au
fost date in consemn si judetelor limitrofe. Deocamdata, nu se stie cine sunt suspectii sau de unde sunt,
pentru ca victima i-a angajat de pe strada si nu le-a cerut niciun fel de acte", a declarat, corespondentului
Mediafax, inspectorul Luciana Baltes. Potrivit sursei citate, arma de vanatoare cu care au fugit suspectii
este de calibrul 12 milimetri. 
  
  O arma de vanatoare a fost furata, marti seara, din locuinta unui sibian, impreuna cu dulapul metalic in
care era incuiata si in care proprietarul mai avea bani, chitante si documente bancare, hotii fugind cu o
masina inmatriculata in Ungaria, transmite corespondentul Mediafax. 
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, inspectorul Luciana Baltes, incidentul s-a
petrecut in locuinta unui barbat din municipiul Sibiu. "Acesta a angajat cateva persoane sa-i schimbe
scocurile la casa, iar cand i-a platit a scos bani dintr-un fiset metalic. Cei care au lucrat au observat acest
lucru si, profitand de varsta inaintata si neatentia proprietarului, au patruns in bucataria imobilului si, de
pe un perete, au smuls un dulap metalic, incuiat, in care se aflau o arma de vanatoare, 40 cartuse de
vanatoare, permisul de port-arma, permisul de vanatoare, suma de 2.000 de lei, diverse chitante si
documente bancare. Cel mai probabil, faptasii nu stiau ca dulapul metalic contine si o arma de
vanatoare", a declarat corespondentului Mediafax inspectorul Luciana Baltes. Potrivit sursei citate, hotii
au fugit cu un autoturism Audi, de culoare gri, model vechi, cu numere de inmatriculare de Ungaria. Mai
multe echipaje de Politie au instituit, in noaptea de marti spre miercuri, filtre pe soselele din judet, in
incercarea de a-i prinde pe hoti. 
  
  Cercetarile sunt continuate de politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Sibiu si de la Serviciul
Arme, Explozivi si Substante Periculoase Sibiu. 
  

Cuvinte cheie: turism  municipiul sibiu  ungaria  politie  luciana baltes  arme  investigatii criminale sibiu

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/turism
https://www.sibiul.ro/cauta/1/municipiul+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ungaria
https://www.sibiul.ro/cauta/1/politie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/luciana+baltes
https://www.sibiul.ro/cauta/1/arme
https://www.sibiul.ro/cauta/1/investigatii+criminale+sibiu

