Alex Copil BÄƒtrÃ¢n: 5 ani de Ã®nchisoare pentru trafic d
droguri!
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UPDATE, 9 ianuarie 2020:

Alexandru MihÄƒilescu, cunoscut ca Alex Copil BÄƒtrân, care la începutul lunii februarie 2019 a fost ridicat de DIICO
È™i BCCOA pentru trafic de droguri, a fost condamnat, la 5 ani de închisoare pentru sÄƒvârÈ™irea infracÈ›iunii de
droguri.
BÄƒrbatul a fost încarcerat ieri.

IniÈ›ial, acesta fusese condamnat la 3 ani È™i 6 luni de închisoare, cu executare. Decizia a fost atacatÄƒ la Curtea de A
PiteÅŸti.
UPDATE, 11 iulie 2019:

Alexandru MihÄƒilescu, cunoscut ca Alex Copil BÄƒtrân, care la începutul lunii februarie a fost ridicat de DIICOT È™
BCCOA pentru trafic de droguri, a fost condamnat, în primÄƒ instanÈ›Äƒ, la 3 ani ÅŸi 6 luni de închisoare cu execu-t
Decizia nu este definitivÄƒ, ea fiind atacatÄƒ cu apel de inculpat.

Pe 15 mai 2019, la Tribunalul ArgeÈ™ va începe procesul lui Alexandru MihÄƒilescu, cunoscut ca Alex Copil BÄƒtrân, care
începutul lunii februarie, a fost ridicat de DIICOT È™i BCCOA pentru trafic de droguri. Alex Copil BÄƒtrân - sau Bambino
Vecchio cum îl strigau partenerii de distracÅ£ie, se afla în vizorul poliÈ›iÈ™tilor din 2017. De ani de zile, acesta îÈ™i fÄƒce
high-life-ul bucureÅŸtean, fiind prietenul È™i finul lui Adrian Mutu.
Potrivit adevÄƒrul.ro, la câteva luni de la începerea cercetÄƒrilor, în anturajul lui Alexandru MihÄƒilescu a fost introdus un
investigator sub acoperire.
CITEÈ˜TE È˜I
... Banii È™i drogurile descoperite! Mercedesul lui Alex Copil BÄƒtrân - confiscat! (video)

În rechizitoriu se aratÄƒ cÄƒ pe 14 ianuarie 2019, investigatorul sub acoperire
s-a ?întâlnit cu inculpatul MihÄƒilescu Alexandru î
jurul orei 15,45 în faÅ£a mall-ului VIVO dinPiteÅŸti, de unde au plecat împreunÄƒ cÄƒtre
ÅžtefÄƒneÅŸti cu autoturismul marca MercedesBenz, condus de cÄƒtre MihÄƒilescu Alexandru.
DupÄƒ ce au ajuns în zona blocurilor din com.
MÄƒrÄƒcineni, de unde L.A. (n.red. investigatorul sub acoperire) a scos de la un ATM o sumÄƒ de bani, aceÅŸtia au revenit în
parcarea mall-ului, ocazie cu care, în schimbulsumei de 1.400 de lei, a cumpÄƒrat 3 doze ce
conÅ£ineau o substanÅ£Äƒ pulverulentÄƒ
culoare
de albÄƒ de la MihÄƒilescu Alexandru.
Conform raportului întocmit de cÄƒtre
Laboratorul central de analizÄƒ ÅŸi profildrogurilor
al
din cadrul IGPR, proba înaintatÄƒ
spre analizÄƒ este constituitÄƒ din 1,70 grame
pulbere albÄƒ care conÅ£ine cocainÄƒ?.
Cu cât era vândutÄƒ cocaina

Pe 23 ianuarie, poliÈ›istul sub acoperire s-a întâlnit din nou la VIVO Mall PiteÅŸti cu Alexandru MihÄƒilescu. Cei doi au me
oraÅŸul ÅžtefÄƒneÅŸti, acolo unde MihÄƒilescu a intrat câteva minute în vila în care locuia, dupÄƒ care cei doi au revenit î
mall-ului, acolo unde investigatorul a cumpÄƒrat 2,65 grame de cocainÄƒ pentru suma de 1950 lei. Alexandru MihÄƒilescu ivândut pentru a treia oarÄƒ cocainÄƒ investigatorului sub acoperire pe 30 ianuarie. Conform rechizitoriului, cei doi s-au întâln
iniÅ£ial la un cazinou de pe Bd. I.C. BrÄƒtianu din PiteÅŸti, dupÄƒ care au mers cu maÅŸina lui MihÄƒilescu
?pe ruta Calea
BucureÅŸti, Podul
Viilor, Autostrada A1 în direcÅ£ia Vâlcea, iar
în comuna BascovaceÅŸtia s-au despÄƒrÅ£it.
Åži cu aceastÄƒ ocazie
colaboratorul a cumpÄƒrat în schimbul
sumei de 1.900 de lei, 4 doze ce conÅ£ineau1,92 grame cocainÄƒ?.
CITEÈ˜TE È˜I
... Alex Copil BÄƒtrân a picat pe dosarul poliÈ›istului sinucigaÈ™

Pe 6 februarie, în parcarea Vivo Mall PiteÅŸti, Alexandru MihÄƒilescu a fost surprins în flagrant delict în timp ce-i vindea
investigatorului sub acoperire 2,32 grame cocainÄƒ pentru 1.900 lei. Investigatorii au gÄƒsit în geaca lui Alexandru MihÄƒile
o punguÅ£Äƒ cu 0,59 grame cocainÄƒ. În maÅŸina lui MihÄƒilescu, un Mercedes S 350, investigatorii au gÄƒsit 3.100 euro
lei.
Procurorii mai spun în rechizitoriu ÅŸi ?pentru
cÄƒ, a se evita ascunderea, înstrÄƒinarea sau sustragerea de la urmÄƒrire a
bunurilor ce pot servi la confiscarea extinsÄƒ, având în vedere datele din care rezultÄƒ
cÄƒ inculpatul a vândut droguri ÅŸi altor persoane, iar veniturile sale licite în anii 2017
ÅŸi 2018 au fost în cuantum de 39.481 de lei, s-a instituit mÄƒsura asiguratorie a
sechestrului asigurÄƒtor asupra tuturor bunurilor imobile ÅŸi mobile (inclusiv sume
de bani ÅŸi autovehicule) aparÅ£inând inculpatului MihÄƒilescu Alexandru, a cÄƒror
valoare depÄƒÅŸeÅŸte cuantumul sumelor câÅŸtigate licit de cÄƒtre inculpat?.

Pe 8 februarie s-a pus sechestru asigurÄƒtor inclusiv asupra autoturismului Mercedes Benz S350 al lui MihÄƒilescu, dobândit
2015 ÅŸi evaluat la 40.000 euro. Tot procurorii au decis disjungerea cauzei ÅŸi formarea unui nou dosar penal în vederea
continuÄƒrii cercetÄƒrilor faÅ£Äƒ de MihÄƒilescu Alexandru sub aspectul sÄƒvârÅŸirii infracÅ£iunii de deÅ£inere de drog
pentru consumul propriu.

