
Definitiv: Serban Tichindelean ramane in arest la domiciliu. \&quot;Miza e mare?\&quot;
Urmărit penal intr-un dosar de corupție, Șerban Țichindelean, directorul Direcției Sanitar-Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu va rămane in arest la domiciliu, au decis in prima zi a
acestei săptămani judecătorii Curții de Apel Alba.
  
  Aceștia au judecat contestația depusă de el și de jurista angajată de el impotriva sentinței de săptămana
trecută, prin care Tribunalul Alba il aresta la domiciliu pe Țichindelean și dispunea instituirea măsurii
arestului preventiv pentru Mirela Olteanu , consilier juridic al DSVSA.
  
  Urmărit penal de către procurorii anticorupție pentru opt capete de acuzare, Șerban Țichindelean este
acuzat și de faptul că a inscenat o pierdere de 1,8 milioane de lei, pe care a pus-o pe seama medicului
veterinar din Jina, Aurel Sterp. Acesta a fost anchetat de Țichidelean pentru că ar fi decontat vaccinuri
care in realitate nu ar fi fost efectuate, cu scopul indepărtării lui Sterp din poziția de concesionar al
circumscripției sanitar-veterinare Jina. Una in care numărul animalelor inregistrate oficial depășește
30.000.  "Miza e atat de mare aici, la Jina, fiindcă sunt animale multe şi domnul director Ţichindelean
probabil că a avut un interes economic ", spune acum Sterp.
  
  Pentru a-l  "infunda " pe Sterp, Țichindelean a dispus vaccinarea unor animale din Jina pentru a doua
oară, in cadrul unei campanii organizată de DSVSA Sibiu, la ordinele directorului acesteia. Fapt care,
după cum povestesc oamenii comunei, a făcut mult rău animalelor pe care le dețin.  "Şi pe timpul lui
Ceauşescu, noi din astea n-am păţit – să ne cheme la Poliţie, că nu-s vaccinate vacile. Şi vacile au fost
vaccinate. Şi au venit şi, forţat, ni le-au vaccinat. Vacile au fost gestante de două luni şi n-au mai luat
viţei şi prin primăvară s-au betegit şi am băgat injecţii in ele ", povestește o femeie din Jina.
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