Hoț de genți, recunoscut După
portretul robot

Spunea că fură pentru că nu are ce mânca
TÂLHĂRIE. În urmăcu câteva zile, o femeie de 34 de ani din că limănești, a fost
urmărităși apoi tâlhărită, de un bărbat necunoscut, care mai apoi s-a dat singur de
gol la Poliție.

Într-o seară, pe când mergea de la stația de autobuz din piața centralăa orașului că
limănești că tre casă, Ecaterina Buduleci și-a dat seama că este urmărităde o
persoanănecunoscută. Când a ajuns în dreptul stadionului, a simțit cum cineva a prinso de geacă și a sărit în spatele ei, moment în care s-a prăbușit la pământ, cu
agresorul peste ea, care a amenințat-o, spunându-i că o va ucide dacă anunțăpoliția.
Femeia s-a zbătut și a reușit săse întoarcă , astfel încât, a observat fața
infractorului și, pentru că acesta continua săo țină, ea l-a lovit cu picioarele
încercând săscape. Atunci, bărbatul i-a dat drumul din strânsoare și i-a smuls geanta
în care avea 410 lei, două perechi de cercei din aur, un cercel din aur, un medalion
din aur, șase bonuri de masăîn valoare de 48 de lei și documentele de identitate.
După ce a anunțat poliția, Ecaterina Buduleci l-a anunțat și pe un prieten de-al său,

Ionuț Nenu, care, întâmplător, se afla cu Nicolae că lvun, un agent de poliție, aflat
în timpul liber. Cei doi bărbați au mers imediat la locul faptei, unde au descoperit-o
pe victimă, care era speriată, agitată, murdarăpe haine, plină de sânge pe Față . Ea
le-a explicat celor doi prin ce a trecut și în ce direcție a fugit agresorul, iar
aceștia au plecat în că utarea lui, găsindu-l pe strada Alexandru Vlahuță. În acel
moment, agentul de poliție l-a somat pe hoț săse predea, însă , acesta a luat-o la
fugă, ulterior, pierzându-i-se urma în întuneric.
A doua zi, în urma cercetărilor de la fața locului a fost descoperităgeanta femeii,
însă , din ea lipseau banii, obiectele din aur și documentele de identitate.
Pe baza descrierii victimei, a fost întocmit un portret robot al agresorului, care nu
a putut fi identificat imediat.
S-a prezentat la poliție de bunăvoie
Câteva zile mai târziu însă , la sediul poliției s-a prezentat un bărbat, Florin Dincă
, pentru a reclama un incident legat de tranzacționarea unui telefon mobil. Ofițerii
de poliție au observat că bărbatul prezenta semnalmentele tâlharului că utat, astfel,
că l-au invitat săparticipe la o prezentare pentru recunoaștere din grup. Acesta a
acceptat, susținând că nu ar avea nicio legăturăcu incidentul la care fac referire
oamenii legii, însă la recunoaștere a fost identificat fără ezitare, atât de victimă,
cât și de agentul care l-a urmărit în seara cu pricina. Într-un final, hoțul și-a
recunoscut fapta explicându-le oamenilor legii că a amanetat obiectele din aur, care
au fost, ulterior, recuperate de polițiști și redate victimei. În ceea ce privește
documentele de identitate ale femeii, agresorul a indicat locul unde le-a ascuns, în
apropiere de locul faptei. Dincă și-a scuzat isprava, spunând că la momentul
săvârșirii faptei se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea nevoie de bani.
El a fost reținut preventiv pentru 29 de zile, fiind cercetat pentru infracțiunea de
tâlhărie.

