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Judecat pentru furt de motorina de la Oil Terminal
99

Procurorii constanteni au finalizat ancheta si l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe
barbatul suspectat ca a furat motorina dintr-o conducta din incinta Depozitului 3 apartinand SC Oil
Terminal SA Constanta, aflat in dana 69 a Portului Constanta. Nelu Seitan, de 26 ani, din Ialomita,
care locuieste insa fara forme legale in Cumpana, va fi judecat pentru furt calificat. Dosarul a ajuns
pe rolul Judecatoriei Constanta, care a decis ca procesul sa inceapa pe 2 noiembrie. De asemenea,
procurorii au disjuns cauza si continua cercetarile pentru depistarea tuturor persoanelor implicate in
furtul de motorina si tragerea lor la raspundere. Potrivit rechizitoriului, in noaptea de 8 spre 9
septembrie, Seitan a fost prins in flagrant de lucratorii Serviciului Politiei Transporturi Maritime
(SPTM). Oamenii legii spun ca barbatul a venit la furat cu un microbuz, pe care il modificase pentru
a putea transporta motorina furata. El a scos banchetele din interior si a montat doua rezervoare
artizanale cu capacitatea de 1.000 litri fiecare. In momentul in care a fost depistat, Nelu Seitan
apucase sa fure o tona de combustibil si se pregatea sa incarce si restul bidoanelor si recipientelor
pe care le avea in microbuz, respectiv opt butoaie de tabla cu capacitatea de 200 litri fiecare si 37
de bidoane de cate 30 litri. Daca nu ar fi fost prins, barbatul ar fi putut fura aproape cinci tone de
motorina. 

	INSTALATIE ARTIZANALÃ Din cercetarile politistilor a rezultat ca Seitan a montat o instalatie
artizanala pe conducta principala de incarcare-descarcare motorina din interiorul depozitului si, cu
ajutorul a doua pompe electrice racordate la reteaua electrica a unei magazii din incinta societatii, a
sustras combustibilul. Anchetatorii au mai stabilit ca motorina ajungea in rezervoarele din microbuz
printr-un furtun din plastic in lungime de 80 de metri, care iesea din curtea depozitului printr-o
spartura a gardului, fiind mascat de vegetatia din zona. Anchetatorii au gasit, langa microbuz, un
autoturism BMW, inmatriculat in Bulgaria, ce avea busonul rezervorului de alimentare desfacut, iar
langa el se aflau cateva pete mari de motorina. Oamenii legii au controlat masina si au constatat ca
aceasta avea montat un rezervor de 160 de litri, in loc de 60 de litri cat era normal. Din cercetari s-a
stabilit ca BMW-ul apartine unui angajat al SC Oil Terminal SA, care era de serviciu in noaptea
respectiva.
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