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Armă de vânătoare și alte bunuri, ridicate în zona
de frontieră

Redacţia UNIMEDIA
 acum 2 ore   0

Un conațional aflat la vânătoare în zona de frontieră împreună cu fiul acestuia, au fost
reținuți. Iar, un conducător auto a fost deposedat de bunurile transportate în lipsa
actelor de însoțire. Incidentele au fost consemnate de către angajații Direcției echipe
mobile din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 
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 Foto: border.gov.md

Aflați în misiune de serviciu pe segmentul Sectorului Poliției de Frontieră Cuhnești, echipa

mobilă a fost alertată noaptea trecută de prezența unui mijloc de transport. Astfel, pe traseul

național între localitățile Movileni și Moara Domnească, conducătorul auto a fost somat

pentru oprire, însă acesta a ignorat solicitarea polițiștilor de frontieră. Motiv pentru care a

fost mobilizată grupa de intervenție a Sectorului Cuhnești.

În urma stopării automobilului au fost identificați doi locuitori ai raionului Glodeni, tatăl și fiul

acestuia. În cadrul verificărilor de rigoare, la câțiva metri de mașină s-a depistat în ierburi o

armă de vânătoare de model IJ 27M și patru cartușe de calibru 12 mm. 

Audiat, șoferul a recunoscut că arma îi aparține, dar nu a putut oferi actele necesare,

menționând că le uitase acasă. Bărbatul riscă amendă contravențională în baza art. 361 CC

al Republicii Moldova. Toate materialele pe caz vor fi remise după competență către

Inspectoratul de Poliției Glodeni. 

În al doilea caz este documentat un chișinăuian pentru transportarea unui lot de bunuri fără

a deține vreun act de însoțire. Bărbatul a fost oprit în trafic pe traseul Leușeni-Chișinău. Cele

patru mașini de spălat și patru cauciucuri auto au fost plasate pe teritoriul Inspectoratului

General al Poliției de Frontieră până la elucidarea tuturor circumstanțelor. 
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Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News (https://news.google.com/publications

/CAAqBwgKMOOvjQswgKufAw?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro)

Raportează o eroare

Știm că nu suntem perfecți.

Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER  pentru a o

expedia editorilor noștri.

Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.

PUB

Din „Social” Top 7dTop 24hUltimele
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Advertoriale (https://unimedia.info/ro/category/advertoriale)
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GHEORGHE
ERIZANU
Fondator „Cartier”

Și tu, Aznavour, crezi că am greșit (https://erizanu.cartier.md/si-tu-aznavour-crezi-ca-am-gresit-13376.html)

FINEWINE
Vinuri bune din Moldova

Nou: Metafora 2020 Gogu Winery (https://finewine.md/nou-metafora-2020-gogu-winery)

TUDOR
COJOCARIU
Comentator socio-politic

Jurnalul meu săptămânal la Europa Liberă (https://www.tudorcojocariu.eu/jurnalul-meu-saptamanal-la-europa-

libera/)

VADIM
CEBAN
Președintele CA SA „MoldovaGaz”

Când revenim la viața normală? (https://vadimceban.md/2021/cand-revenim-la-viata-normala-238/)

ION
BARGAN
Fondator „Bestseller”

Top 10 cele mai des recomandate cărți de dezvoltare personală (https://ionbargan.wordpress.com/2020/03

/17/top-10-cele-mai-des-recomandate-carti-de-dezvoltare-personala/)

MIHAI
MALAȘEVSCHI
Jurist

Asset Tokenization &amp; Legal Implications (https://malasevschi.wordpress.com/2018/11/27/asset-

tokenization-legal-implications/)

Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană

sau conțin cuvinte necenzurate.

Vă îndemnăm la discuții decente!
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Hopa, ceva nu a mers bine :(
Am depistat unele probleme de conectivitate, prin

urmare nu putem încărca conversaţia

(sondaj) PAS şi BECS
acced în Parlament…

OrangeFries

Eu cred ca sondajul e
aproape de…

2Comentariu …

PSRM cere
Guvernului să…

CyanElephant

Tam tamuri înainte de
alegeri Anul trecut ni

Comentariu …
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Încearcă din nou
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Despre noi (https://unimedia.info/ro/page/about.html)

Publicitate (https://unimedia.info/ro/page/publicitate.html)

Termeni şi condiţii (https://unimedia.info/ro/page/tos.html)
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//dev  StudioTechno (http://www.studiotechno.md)
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