
Nr.3832 /25.04.2016

COMUNICAT

În data de 24 aprilie 2016, la ora 15.25, aflați în activitatea curentă de 
patrulare,  un echipaj  al Poliției Locale Slobozia, a remarcat prezența în zona autogării a 
patru adolescenți care se deplasau în fugă dinspre peroanele autogării spre bulevardul Unirii,
imaginea fiind captată și pe camera de supraveghere video a autovehiculului de patrulare.  
Din imediata apropiere, o persoană de sex feminin le-a relatat că a observat cum unul dintre
cei patru a luat un obiect dintr-un microbuz staționat în autogară, după care s-au îndepărtat 
în fugă. Porniți în căutarea acestora, polițiștii locali au depistat inițial, în zona  blocului D5 de 
pe bulevardul M. Basarab,  alți doi adolescenți pe care i-au identificat și care aveau  
cunoștință de unele aspecte legate de fapta comisă. În timp ce unul dintre polițiștii locali  i-a 
condus la sediul instituției,  pentru a obține informații mai detaliate asupra faptei care se 
presupune că s-a comis, celălalt  polițist local s-a deplasat cu autovehiculul de patrulare  în 
autogară unde, din relatările conducătorului auto păgubit, a aflat că i s-a sustras din 
autobuz, borseta cu bani și acte. Totodată a fost identificată și  persoana  care a relatat cum 
s-au derulat faptele la care a fost martoră. 

Pe baza imaginilor captate de camera video, cei doi tineri au indicat prezența unuia 
dintre autorii faptei,  în zona intersecției M. Basarab/Cosminului. Adus la sediul Poliției 
Locale, tânărul indicat, s-a dovedit a fi  M.C.S. , născut în 2001, care a recunoscut 
participarea la comiterea faptei  precum și complicitatea cu ceilalți trei : S.A. ( 18 ani ), S.A.
( 19 ani )  și S.F.( 18 ani ), dintre care ultimul este autorul efectiv al faptei. Deasemenea,  a 
relatat  că S.F.  a luat banii din borseta pe care apoi a aruncat-o în spațiul verde din zona 
blocului Z1, bulevardul Unirii.   Pentru operativitate, cei doi polițiști locali au comunicat 
situația și  patrulei  mixte care în acel moment  ajunsese la sediul Poliției Locale Slobozia, 
urmărind aceeași faptă, împreună cu care s-au deplasat iarăși în zona Central de  unde i-au 
preluat și pe ceilalți trei tineri. După primele  măsuri de stabilire a identității tuturor celor 
implicați, cele două echipaje i-au  condus pe tineri la sediul Poliției municipiului Slobozia 
predând totodată  borseta  cu acte, în vederea continuării cercetărilor. 
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