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Urmărit prins 
 

Buna colaborare dintre poliţiştii Biroului Urmăriri Maramureş cu cei din cadrul 
Biroului Urmăriri Arad a dus la prinderea unei persoane urmărite: Toader F., de 20 
de ani, din Vişeu de Sus. Tânărul are de executat o pedeapsă de 6 luni închisoare 
pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. El a fost depus în arestul I.P.J. Arad. 

 
Acţiune la Baia Mare 

 
În scopul prevenirii şi combaterii cerşetoriei şi comerţului ilicit, poliţiştii din cadrul 
Biroului Poliţie de Ordine Publică Urbană Baia Mare au desfăşurat ieri o acţiune. 
Ei au aplicat 42 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3 100 lei şi au 
confiscat 1 276 pachete de ţigări de provenienţă ucraineană în valoare de 4 000 lei. 
De asemenea, poliţiştii au identificat 4 persoane fără adăpost şi 2 persoane din alte 
localităţi, care au fost trimise la locul de domiciliu. 

 
Suspect de furt prins în flagrant 

 
Ieri, la ora 15.20, poliţia a fost sesizată de un băimărean că, în momentul în care a 
revenit la domiciliu, a surprins un bărbat pe unul dintre balcoanele imobilului. 
Acesta, pentru a nu fi prins, a sărit de la balconul etajului I, autoaccidentându-se. 
Imediat, la locul evenimentului s-a deplasat echipa de cercetare care a identificat 
bărbatul: Vasile G., de 40 de ani, din Fărcaşa, recidivist. El a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliţiştii au găsit asupra suspectului 
mai multe bunuri sustrase din imobil. De asemenea, lângă uşa de acces în locuinţă 
au fost găsite mai multe genţi cu bunuri pe care bărbatul le-a pregătit pentru a le 
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sustrage. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Poliţiştii continuă cercetările sub 
aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat. 
 

Evenimente rutiere 
 

La Borşa 
Ieri, la ora 14.20, Poliţia Borşa a fost sesizată că pe str. Repezii din localitate a avut 
loc un accident de circulaţie iar unul dintre conducătorii auto a fugit de la locul 
evenimentului, abandonând autoturismul. Echipa de cercetare deplasată la faţa 
locului a constatat următoarele: în timp ce Ioan Ş., de 49 de ani, din Borşa 
conducea un Opel, într-o curbă la stânga, a intrat în coliziune frontală cu un VW 
Passat, al cărui conducător auto a pierdut controlul direcţiei şi a pătruns pe 
contrasens. În urma impactului a rezultat accidentarea uşoară a unei pasagere pe 
locul dreapta faţă în autoturismul Opel, care nu purta centura de siguranţă. Din 
verificările efectuate de poliţişti a reieşit că autoturismul VW Passat a fost condus 
de Marinel D., de 19 ani, din Borşa, care nu deţine permis de conducere. El s-a 
prezentat ulterior la sediul poliţiei unde a dat o declaraţie cu privire la cele 
întâmplate. Faţă de Marinel D. se efectuează acte premergătoare pentru comiterea 
infracţiunii de conducere fără permis. 
 
 
La Săcel 
Aseară, la ora 19.20, Adrian C., de 52 de ani, din Baia Mare a condus un VW 
Transporter pe DJ 186, localitatea Săcel. El a pierdut controlul volanului, a pătruns 
pe contrasens unde a intrat în coliziune frontală cu o căruţă trasă de 2 cai. Atelajul 
era semnalizat corespunzător şi era condus de un adolescent de 16 ani, din 
localitate. În urma accidentului, o pasageră din căruţă, în vârstă de 31 de ani, a 
suferit leziuni care au necesitat internarea la spital. Poliţiştii continuă cercetările iar 
la finalizarea acestora vor dispune măsuri conform legii. 
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