
Cruzime fara margini: batrana violata a fost lasata sa o manance animalele
Detalii socante au fost dezvaluite, ieri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu in cazul
crimei care a avut loc joi seara in Gales. Ciobanul Alin Vasile Popa a intrat in casa femeii de 78 de ani ca
sa ceara o cana cu apa, iar in camera folosita drept beci de batrana, in cioban s-au trezit instinctele
animalice. A lovit-o pe femeie cu pumnii si picioarele si a violat-o, apoi a abandonat-o, lasand-o sa
moara. " Inculpatul a patruns in locuinta victimei, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii si picioarele,
dupa care a intretinut cu ea raporturi sexuale. Inculpatul a parasit apoi locuinta, lasand victima in stare de
inconstienta, astfel incat, peste noapte, aceasta a decedat ", a declarat Adriana Şandru, prim-procuror al
Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.
  
  Prim-procurorul a spus ca ciobanul, Alin Vasile Popa a lasat deschisa usa beciului in care s-a produs
fapta si au intrat animale din gospodarie, care " i-au mancat victimei tesuturile moi ale capului ".
  
  Ciobanul era baut in momentul producerii faptelor ingrozitoare. El lucra la stana nepotului victimei din
luna februarie, cand venise din judetul Mures.
  
  Adriana Şandru a mentionat ca Popa si-a lasat la locul faptei mai multe obiecte de imbracaminte. in plus
au fost gasite urme, iar ciobanul a fost vazut intr-un bar din localitatea Tilisca cu pete de sange pe maini.
Acestea au fost indiciile care i-au condus pe anchetatori catre barbatul care are 29 de ani. " Au fost niste
indicii puternice care ne-au condus la concluzia ca el este faptasul. Fiind speriat, el si-a parasit locuinta si
a plecat din localitate, fiind prins pe raza localitatii Apoldu ", a mai spus Adriana Şandru.
  
  Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a mai precizat ca ciobanul, Alin Vasile Popa,
nu are antecedente penale si si-a recunoscut fapta. 
  
  Inculpatul a fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile pentru omor
deosebit de grav si viol. Instanta a admis propunerea formulata de procurori.
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