(video) Ca sÄƒ scape de datorii, s-a ascuns Ã®n casa iubitei
sale! A fost cÄƒutat de peste 150 de poliÈ›iÈ™ti È™i janda
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UPDATE, 9 octombrie:

Mobilizare generalÄƒ a autoritÄƒÈ›ilor din judetul ArgeÈ™. Aproape 200 de poliÈ›iÈ™ti È™i jandarmi au cÄƒutat u
dispÄƒrut din septembrie È™i care ieri a sunat sÄƒ spunÄƒ cÄƒ este È›inut undeva, fÄƒrÄƒ voia lui. DupÄƒ câteva or
fost scotocite peste 50 de locuinÈ›e, poliÈ›iÈ™tii l-au gÄƒsit sub o masÄƒ, la femeia cu care trÄƒia.

Îl cheamÄƒ Marian Micu, are 42 de ani, este din localitatea HârseÈ™ti din ArgeÈ™ È™i lucreazÄƒ la o firmÄƒ de lân
fÄƒcut datorii, inclusiv la bÄƒnci È™i, ca sa scape, a plecat de acasa. Mama lui l-a dat disparut in septembrie. PoliÈ›iÈ
stabilit cÄƒ s-a dus la serviciu ca sa-È™i ia salariul È™i a vrut sa intre in concediu medical. De-atunci nu a mai fost vÄ
Ieri însÄƒ È™i-a sunat sora È™i a spus cÄƒ se aflÄƒ într-un loc necunoscut de unde nu este lÄƒsat sÄƒ plece. Femeia
la poliÈ›ie È™i autoritÄƒÈ›ile au descins în HârseÈ™ti. 150 de poliÈ›iÈ™ti È™i 20 de jandarmi au cÄƒutat în peste 5
râului Cotmeana È™i pe izlazul localitÄƒÈ›ii. S-a apelat È™i la firma de telefonie mobilÄƒ pentru a afla desfÄƒÈ™ur
apelurilor telefonice È™i ultimul apel a fost cÄƒtre femeia de 47 de ani cu care trÄƒia. AÈ™a casa femeii a fost
percheziÈ›ionatÄƒ È™i bÄƒrbatul a fost gÄƒsit într-o camerÄƒ, pitit sub o masÄƒ. A fost ridicat de poliÈ›ie È™i dus
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Politistii efectueaza verificari, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor si luarea masurilor legale care se impun,
bÄƒrbatul riscând sÄƒ fie sancÅ£ionat contravenÈ›ional, conform OrdonanÈ›ei de urgenÈ›Äƒ a Guvernului nr. 34/20
organizarea È™i funcÈ›ionarea Sistemului naÈ›ional unic pentru apeluri de urgenta, amenda prevazuta pentru
alertarera falsa a agenÈ›iilor specializate de intervenÈ›ie fiind cuprinsÄƒ între 1500 È™i 5000 de lei.

SituaÈ›ie mai puÈ›in obiÈ™nuitÄƒ în ArgeÈ™. Un bÄƒrbat dat dispÄƒrut de familie, a fost gÄƒsit în casa iubitei. ÎnsÄƒ, nu
Pur È™i simplu, omul a apelat la aceastÄƒ metodÄƒ pentru a scÄƒpa de datoriile financiare.
CITEÈ˜TE È˜I
... Fiul unui fost primar din ArgeÈ™ - bÄƒtut într-un bar

A stat acolo o perioadÄƒ lungÄƒ de timp. BÄƒrbatul, dat dispÄƒrut în urmÄƒ cu câteva zile, È™i-a sunat în cursul zilei de lu
anunÈ›e cÄƒ este într-un loc necunoscut, despre care nu poate da prea multe detalii È™i cÄƒ sunt mici È™anse sÄƒ se mai în
Oamenii legii i-au dat de urme. L-au gÄƒsit pitit în respectiva casÄƒ. În aceste momente, se aflÄƒ la poliÈ›ie, la audieri.

?În ziua de 27 septembrie, MICU MARIAN, de 42 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitÄƒÈ›ii HârseÈ™ti, fÄƒrÄƒ a ma
la domiciliu.

BÄƒrbatul locuia singur, iar poliÈ›iÈ™tii au fost sesizaÈ›i de mama acestuia.
Din primele verificÄƒri, poliÈ›iÈ™tii au stabilit cÄƒ acesta s-ar fi deplasat pe raza localitÄƒÈ›ii È˜tefÄƒneÈ™ti, pentru a rid
firma unde lucra, cerând sÄƒ intre în concediu medical, dupÄƒ care nu a mai fost vÄƒzut.
În seara zilei de 7 octombrie, acesta È™i-a sunat sora, alarmând-o cÄƒ ar fi într-un loc necunoscut, de unde nu este lÄƒsat sÄ
BÄƒrbatul a fost cÄƒutat de 150 de poliÈ›iÈ™ti, pe raza localitÄƒÈ›ii de domiciliu, fiind scotocite albia pârâului Cotmeana, i
peste 50 de proprietÄƒÈ›i.
În urma cÄƒutÄƒrilor, bÄƒrbatul a fost gÄƒsit în timp ce se ascundea, în locuinÈ›a unei femei de 47 de ani, din aceeaÈ™i loc
care bÄƒrbatul avea o relaÈ›ie.
Cel în cauzÄƒ È™i-a justificat gestul invocând niÈ™te datorii financiare.
AcÈ›iunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al DirecÈ›iei OperaÈ›iuni Speciale din PoliÈ›ia RomânÄƒ- Biroul OperaÈ›i
Speciale PiteÈ™ti, iar în activitÄƒÈ›i au fost angrenaÈ›i È™i 20 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi JudeÈ›ea
transmit reprezentanÈ›ii PoliÈ›iei ArgeÈ™.

