
Barbat de 60 de ani, gasit mort in casa
Cadavrul unui barbat de aproximativ 60 de ani a fost gasit in aceasta seara, intr-un apartament situat la
parterul unui bloc de pe Aleea Seviș. Cei care au sunat la pompieri au fost vecinii, alarmați de mirosul
puternic ce se simțea pe scara. Pompierii au deblocat ușa apartamentului, și intr-una din camere au gasit
cadavrul barbatului, care se pare ca a murit de aproximativ o luna de zile. "in urma unei solicitari ne-am
prezentat la fața locului, unde am deschis cu mijloacele din dotare o ușa metalica. Am gasit o persoana
decedata, intr-o stare avansata de putrefacție ", a spus plutonierul major Remus Ivan, din cadrul
Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Cpt. Dumitru Croitoru " al județului Sibiu.
  
  Avea patima alcoolului
  
  Vecinii povestesc ca barbatul a fost pe vremuri inginer, insa acum era pensionat și de cațiva ani daduse
in patima alcoolului. Soția l-a parasit și a plecat in Germania, iar de cei doi copii nu mai știa mare lucru.
Se imprietenise cu oamenii strazii, și toți banii i se duceau pe bautura. Nu-și mai platise nici facturile, și
statea fara gaz și fara curent. "Era un om mai prapadit, mai necajit, consuma bautura multa, era singur,
divorțat, soția e plecata in Germania. Are ceva neamuri prin Sibiu, dar nu prea știe nimeni de el. Era un om
mai retras, mai singuratic. Se imprietenise cu oamenii strazii, facea scandaluri. De o luna nu l-am mai
vazut, și am vazut ca miroase tot mai tare, de vreo luna tot persista mirosul. Am hotarat sa sunam, sa
vedem care-i treaba ", a povestit Marius Șipoș, un vecin al barbatului. Cadavrul barbatului a fost
transportat la Serviciul de Medicina Legala, in vederea efectuarii necropsiei.
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