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Doi inși înarmați au vrut să jefuiască o

stație PECO, dar au rămas cu buza

umflată, la Strășeni
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Foto:

Doi indivizi sunt căutați de oamenii legii, după ce noaptea trecută au dat buzna într-o stație

PECO și l-au amenințat cu un pistol pe operator. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în

jurul orei 03:35, în localitatea Bucovăț, din raionul Strășeni

Potrivit datelor preliminare, cele două persoane, cu măști de protecție și înarmate cu un pistol, au

dat buzna în stația PECO și l-au amenințat cu pistolul pe operator ccerându-i banii.

Bărbatul le-a deschis aparatul de casă, însă când atacatorii au văzut că acolo se afla o sumă

neînsemnată de bani, au decis să dea bir cu fugiții fără ca să ia nimic cu ei.

Oamenii legii din Strășeni au pornit pe acest caz o cauză penală pentru tâlhărie și interprind toate

măsurile de rigoare pentru a stabili identitate și locul aflării făptașilor.
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