
 Ziua Z pentru infractori
Inceputul saptamanii care se incheie a adus un record de capturi pentru politistii sibieni. In arestul
politiei au intrat nu mai putin de sase hoti, trei sarlatani si doi urmariti general. In acest ritm, politistii
vor ramane in pana de celule.  
  
  Prima zi a saptamanii a fost o zi neagra pentru infractorii din judet. Politistii sibieni aproape ca au
stabilit un record la numarul de infractori prinsi. Astfel, au fost identificati doi hoti, care "operasera o
casa" la inceputul lunii. Cei doi tineri, dintre care unul inca minor, risca intre 3 si 15 ani de inchisoare.
Alti trei barbati, dintre care unul ajuns la venerabila varsta de 75 de ani, din Bucuresti, ceilalti doi din
Brasov, au fost retinuti pentru inselaciune. Cei trei au pretins ca sunt reprezentanti ai Politiei Sanitare si
au luat la "control" mai multe magazine din Sebesul de Jos. Infractorii pretindeau bani si produse pentru a
nu lua masuri impotriva patronilor. Lista de acuzatii este lunga - inselaciune, uzurpare de calitati oficiale,
fals intelectual si uz de fals. Pe cei trei ii asteapta ani buni la racoare. 
  Alti trei sibieni au fost prinsi, in aceeasi zi, de catre o patrula de politie carand bucati de cale ferata in
caruta. Ei au luat aproximativ 400 de metri de cale ferata si alte componente de pe linia Sibiu-Agnita,
adica vreo 1800 de kg, in valoare de peste 3500 RON. Tot luni, alt hot a cazut in plasa. Acesta furase
bunuri in valoare de 20.000 RON, dintr-o locuinta din Mohu. Numai jumatate din prada a fost recuperata.
Politistii au stabilit ca tot acesta este si autorul unui alt furt, comis intr-o alta casa din Mohu, la sfarsitul
lunii ianuarie. Si pentru ca ziua sa se incheie perfect, politistii au mai prins doi urmariti general, unul
pentru sustragerea penala intr-un dosar de abandon de familie, iar al doilea pentru tentativa de omor.
  Politia Municipiului Sibiu a facut, miercuri, si o razie prin oras in cautarea persoanelor urmarite, a
infractorilor voiajori si a cersetorilor. Actiunea a fost fructuoasa, 31 de persoane fiind aduse la sectie
pentru identificare. Dintre acestea, 22 erau din Sibiu, doi din Harghita, doi din Valcea, iar restul din Iasi,
Suceava, Galati, Vrancea si Bihor. 12 dintre ei figurau deja in baza de date a Politiei. Alti 19 au fost
amprentati, fotografiati si verificati. 17 persoane s-au dovedit a fi cersetori si zece vagabonzi. Patru dintre
cei saltati lucreaza in Sibiu, insa doar unul cu carte de munca. 
  
  Elida-Ioana CREMENE
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