ArgeÈ™ean reÅ£inut dupÄƒ ce a bÄƒtut un elev ÅŸi a am
alÅ£i 2 cu un briceag

2019-09-27 09:05:33

Un tânÄƒr de 21 de ani din judeÅ£ul ArgeÅŸ a fost reÅ£inut de poliÅ£iÅŸti dupÄƒ ce a agresat fizic un elev ÅŸi a ameninÅ
elevi cu un briceag, în interiorul unui liceu din municipiul Sibiu, în timpul orelor de curs.
CITEÈ˜TE È˜I
... Mesaj RO-ALERT trimis dupÄƒ ce doi argeÈ™eni au fost atacaÅ£i de un urs
PoliÅ£ia a fost sesizatÄƒ de incident dupÄƒ cinci ore.

?La data de 25 septembrie, în jurul orei 15,30, PoliÅ£ia Municipiului Sibiu a fost sesizatÄƒ cu privire la faptul cÄƒ, în urmÄƒ
puÅ£in timp, în incinta unei unitÄƒÅ£i de învÄƒÅ£Äƒmânt din municipiul Sibiu, o persoanÄƒ de sex masculin a agresat fizic
a ameninÅ£at alÅ£i doi elevi cu un briceag pe care îl avea asupra sa.

La faÅ£a locului s-au deplasat cu celeritate poliÅ£iÅŸti de la investigaÅ£ii criminale, care în urma verificÄƒrilor efectuate au
stabilit urmÄƒtoarele: în fapt, la data de 25 septembrie, în jurul orelor 10,00, un tânÄƒr de 21 de ani, domiciliat în judeÅ£ul A
alÄƒturi de o minorÄƒ de 16 ani, s-au deplasat la unitatea de învÄƒÅ£Äƒmânt unde aceasta este elevÄƒ. TânÄƒrul a intrat în
învÄƒÅ£Äƒmânt, în timp ce minora a rÄƒmas afarÄƒ, cu intenÅ£ia de a-l gÄƒsi pe un coleg al acesteia, în vârstÄƒ de 16 ani.

Ajuns în unitatea de învÄƒÅ£Äƒmânt ÅŸi gÄƒsindu-l pe minorul cÄƒutat, tânÄƒrul a început sÄƒ îl agreseze fizic, sub prete
avut o relaÅ£ie cu prietena sa. În sprijinul minorului au intervenit doi elevi, pe care acesta i-a ameninÅ£at cu un cuÅ£it tip
briceag pe care l-a scos din buzunar ÅŸi l-a îndreptat spre ei, cu intenÅ£ia de a-i intimida?, se aratÄƒ în comunicatul IPJ Sibi
CITEÈ˜TE È˜I
... Accident mortal în Bascov! Un bÄƒrbat È™i-a pierdut viaÈ›a

Potrivit sursei citate, ?imediat dupÄƒ acest eveniment, tânÄƒrul a fost agresiv ÅŸi cu minora care îl aÅŸtepta la intrarea în un
învÄƒÅ£Äƒmânt, pe care a agresat-o fizic, plecând împreunÄƒ spre domiciliul sÄƒu?.

TânÄƒrul a fost reÅ£inut de poliÅ£iÅŸti pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul sÄƒvârÅŸirii infracÅ£iunilor de lovire
violenÅ£e (atât asupra elevului, cât ÅŸi a elevei), tulburarea ordinii ÅŸi liniÅŸtii publice ÅŸi portul sau folosirea fÄƒrÄƒ d
periculoase. În cursul acestei zile urmeazÄƒ a fi prezentat Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria Sibiu cu propunere a luare a
mÄƒsurii controlului judiciar, a precizat IPJ Sibiu.
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