
Cu incendiatorii dupa gratii, Liquid renaste
Cei trei aradeni, printre care un agent de la Penitenciarul Arad, retinuti luni in cazul incendierii Clubului
Liquid, au fost arestati, in noaptea de marti spre miercuri, pentru 29 de zile, de Tribunalul Sibiu. intre
timp, reprezentantii clubului incearca sa reconstruiasca un alt local. Spun insa, ca nu vor sta linistiti pana
cand nu vor afla cum au ajuns barbatii din Arad sa dea foc unui club din Sibiu. Pentru ca le este teama sa
nu li se intample inca o data, administratorul clubului a declarat ca a fost suplimentata paza. "Vrem sa
multumim Politiei care si-a facut treaba, dar si Parchetului si tuturor celor implicati in ancheta. Vrem sa
aducem la cunostinta sibienilor ca lucram sa refacem clubul. Vom spori, insa paza si vom suplimenta
numarul camerelor de luat vederi ", a spus Adrian Barbu, administratorul clubului. 
  
  intrebat daca ii cunoaste pe cei care au incendiat localul sau daca patronul are legaturi cu Aradul, Barbu
a spus ca pe incendiatori i-a vazut doar in imaginile oferite de presa. "Nu ii cunosc. Nu i-am vazut
niciodata. Asteptam si noi sa stim cine i-a adus de la Arad. Nu cred ca veneau singuri sa dea foc unui club
din Sibiu. Nu banuim pe nimeni. Nu am avut legaturi la Arad. Am aflat ca unul dintre ei lucreaza la
Penitenciar, dar nu cunosc pe nimeni nici macar inchis la Arad ", a spus Adrian Barbu. 
  
  
  
  Un nou club, aceeasi locatie
  
  
  
  De mai bine de o luna, pe locul unde a ars Liquid-ul, este santier. Reprezentantii clubului vor sa
reconstruiasca, desi de aceasta data trebuie sa inceapa investitia doar de la temelia fostului local.
"Lucram. Suntem in santier. O sa fie tot club, dar nu o sa fie la fel ca inainte ", a mai spus Barbu. 
  
  Referitor la pierderea suferita in urma incendierii, Adrian Barbu spune ca reprezentantii clubului se vor
constitui parte civila in procesul impotriva incendiatorilor. Tot el a declarat: "Ne-a mirat faptul ca baietii
sunt din Arad. Vreau sa va spun ca pe unul din cei eliberati de Sibiu, care avea masura de a nu parasi
Aradul, pe Vesa, l-au arestat la Arad intr-o alta cauza". 
  
  Incendiatorii, dupa gratii
  
  Potrivit prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Adriana Şandru, trei
persoane retinute in cazul incendierii clubului din centrul municipiului Sibiu au primit mandate de
arestare preventiva pentru 29 de zile. " Sebastian Gheorghe Brait (agent principal din cadrul
Penitenciarului Arad - n.r.) si Karoly Domokos sunt cei care, potrivit probelor existente, ar fi incendiat
clubul, ei sunt acuzati de savarsirea infractiunii de distrugere calificata, fapta care se pedepseste cu
inchisoarea de la 15 la 25 de ani, iar Alin Teodor Cozmi este complice la aceasta fapta ", a declarat
Adriana Şandru.
  
  De asemenea, Daniel Sorin Vesa, Gheorghe Amber, Adrian Amber si Marian Gelu Francu, care au fost
de asemenea retinuti luni in cazul incendierii clubului din Sibiu, au primit interdictie de a parasi
localitatea de domiciliu, acestia neparticipand efectiv la fapta din data de 3 decembrie 2011. 
  
  Toti cei sapte sunt domiciliai in Arad si au fost retinui luni. Ei au varste cuprinse intre 25 si 45 de ani.
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