
Cazul taximetristului ucis, preluat de procurorii sibieni
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au preluat cazul taximetristului gasit mort
in portbagajul masinii sale la limita dintre judetele Sibiu si Brasov. Acestia au stabilit faptul ca barbatul a
fost strangulat cu o bucata din centura de siguranta, fapta petrecandu-se pe teritoriul judetului Sibiu. O
echipa condusa de un procuror criminalist s-a deplasat la locul incidentului, in zona comunei Recea, din
judetul Brasov. 
  
  Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Adriana Şandru, preluarea cazului
s-a facut dupa ce, in urma stabilirii orei exacte a decesului, specialistii au concluzionat ca barbatul a fost
ucis in judetul Sibiu. Potrivit reprezentantilor firmei de taximetrie la care lucra barbatul, acesta a anuntat
o cursa catre Fagaras, in cursul diminetii de joi, la ora 04.36. "Constatandu-se de catre medicul legist ca
moartea a survenit in jurul orei 5.00 - 5.30, colegii nostri au calculat ca decesul s-ar fi produs in judetul
Sibiu. La acest moment, eu nu pot sa spun cu certitudine unde s-a produs, dar acest lucru este mai putin
important. Important este sa descoperim autorii. Sunt eforturi conjugate din partea politistilor din Sibiu
si Brasov pentru descoperirea autorilor ", a declarat Adriana Şandru.
  
  Aceasta a precizat ca taximetristul a fost gasit mort, in portbagajul masinii sale, de catre doi ciobani care
au anuntat Politia. Masina era impotmolita pe un camp din zona localitatii Recea, din judetul Brasov.
"Moartea a survenit ca urmare a strangularii cu o parte din centura de siguranta a autoturismului. Era
decupata o parte din centura de siguranta. Alte leziuni nu au fost gasite ", a declarat prim-procurorul
Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu. 
  
  Adriana Şandu a precizat ca, pentru cursa catre Fagaras, taximetristul a preluat dintr-o statie de taxi din
zona centrala a municipiului Sibiu, doi barbati si o femeie, iar in prezent se incearca identificarea
acestora. "De la Sibiu la Brasov ar fi plecat doi barbati si o femeie. Noi mergem pe orice pista. Nici jaful
nu a fost eliminat, desi doar telefonul mobil lipseste de la victima, nu si alte bunuri sau bani, dar nu
excludem nici aceasta varianta ", a mai declarat Adriana Şandru. 
  
  Potrivit prim-procurorului, Politia a obtinut imagini video de pe camerele de supraveghere din zona
centrala a municipiului Sibiu, dar si din benzinariile de pe marginea drumului Sibiu-Brasov, acestea fiind
studiate, iar specialistii incearca sa stabileasca traseul masinii, cate persoane erau in ea si sa le identifice.
Totodata, anchetatorii iau in calcul si varianta unui conflict spontan sau cea a unei razbunari, desi,
potrivit Adrianei Şandru, nu exista informatii ca victima ar fi avut probleme. 
  
  Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a afirmat ca, in opinia sa, este posibil sa fi fost
mai multi autori, avand in vedere faptul ca a fost taiata centura de siguranta, strangulat taximetristul si
bagat in portbagaj, lucruri care, din punct de vedere fizic, sunt greu de facut de catre o singura persoana.
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