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BULETIN INFORMATIV

UN BĂRBAT A PUS PE FUGĂ MAI MULŢI JANDARMI
ŞI PERSONALUL DE PAZĂ DE LA UN
SUPERMARKET
Trei jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureş şi
personalul de pază de la Supermarketul „LIDL” din Târgu Mureş, au reuşit să
prindă un bărbat de 50 ani care, după ce a sustras mai multe pachete cu cafea, a
rupt-o la fugă.

Jandarmul civil, împreună cu ceilalţi
În fapt, în cursul zilei de 20
jandarmi din serviciu, sprijiniţi şi de
aprilie, a.c., în timp ce o patrulă de
personalul de pază de la Supermarket,
jandarmi îşi executa serviciul pe linie
s-au luat în urmărire după făptuitor,
de combatere a micii criminalităţi în
fiind imobilizat ulterior de către
zona supermarketurilor aglomerate din
jandarmul civil. Bărbatul a fost reţinut
Târgu Mureş, a surprins un bărbat în
şi i s-au întocmit actele premergătoare
vîrstă de 50 ani care, după ce a fost
constatării infracţiunii de furt calificat.
monitorizat, cunoscut de altfel ca şi un
om certat cu legea, ce avea asupra lui
mai multe pachete cu cafea, marfă care
nu a fost încasată la casele de marcat
din interiorul magazinului. Ghinion
sau nu pentru bărbatul suspect, la rând
se afla un al treilea jandarm, civil,
care-şi făcea plata cumpărăturilor la
acelşi magazin. Urmărind firul faptei,
jandarmul civil a astepta până când
bărbatul de 50 de ani a trecut de casa
de marcaj, ca apoi, ca din puşca
persoana în cauză a rupt-o la fugă.
C.M., din Târgu Mureş, un bărbat în vârstă de 50 de ani a declarat că a făcut
gestul acesta, din pricina faptului că, nu lucrează nicăieri şi avea de gand să vândă
cafeaua pentru o sumă de bani, pentru a-şi cumpăra ceva mancare. Bărbatul este

cunoscut ca şi un om certate cu legea, el mai fiind prins de trei ori pentru acelaşi gen
de faptă, dar cu băuturi alcoolice sustrase din diferite magazine.
În perioada de weekend, jandarmii Grupării Mobile au fost angrenaţi în
diferite misiuni, atât independente cât şi în sistem integrat cu Poliţia, şi au fost
aplicate un număr de 15 sanţiuni contravenţionale, respectiv 6 amenzi pecuniare în
valoare de 2200lei şi 9 avertismente scrise. Faptele pentru care s-au aplicat
sancţiunile au fost variate, începând de la refuz de legitimare, cerşetorie, consum de
băuturi alcoolice pe domeniu public, până la atragerea de persoane de sex opus
pentru obţinerea de foloase materiale şi băneşti.
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