ORAS INCHIS - Borsa, din nou sub asediul mascatilor pentru depistarea de masini furate din strainatate
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Pana la miezul noptii, in Borsa nu s-a putut intra sau iesi decat dupa o verificare la sange a
documentelor soferilor si masinilor pe care acestia le conduceau. Timp de cateva ore, pe
parcursul zilei de luni, 9 martie, Borsa a fost un oras inchis, dar si unul interzis pentru cei care
s-au simtit… cu musca pe caciula. Oameni cu cagule, arme la vedere si o desfasurare de forte
fara precedent in ultimii ani in zona respectiva aproape ca i-au determinat pe borseni sa creada
ca au de-a face cu o reluare autohtona a filmului “La Piovra” (Caractatita), doar ca in locul
carabinierilor au fost politistii de frontiera, iar in locului comisarului Catani a fost prim-procurorul
din Viseu de Sus, Adi-Gabriel Stancioiu.
Filtre rutiere au fost instituite la ambele capete ale orasului Borsa, atat la complexul turitisc, cat
si inspre Moisei, in cadrul unei actiuni de amploare efectuate in cadrul programului Strada 2009.
Actiunea a fost ca in filme, iar pe durata ei orasul aproape ca a incremenit si pentru ca traficul
rutier s-a redus simtitor. Explicatia a fost insa usor de gasit, pentru ca verificarile facute au avut
ca scop combaterea traficului international de autovehicule furate.

Trupe de mascati de la Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera (IJPF) Maramures,
precum si alti angajati ai structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, sub coordonarea
sefului interimar de la Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu de Sus, procurorul Adi-Gabriel
Stancioiu au fost implicate in actiune.
Toate masinile care au vrut sa intre si sa iasa din Borsa au fost oprite pentru control de oamenii
legii. S-au verificat permisele de conducere, precum si actele de identitate ale masinilor, stiut
fiind ca au existat mai multe suspiciuni ca in zona Borsa-Viseu exista numeroase autovehicule
care ar putea sa fie furate din strainatate, mai ales ca zilele trecute sapte borseni au fost pusi
sub acuzare tocmai pentru astfel de infractiuni.
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