
Impuscat pe feuda Klingeis la Balea Lac
Un caine a fost legat de picioare si impuscat la Balea Lac. Potrivit legii, trei ani inchisoare merita
agresorul.
 Aceasta ar fi pedeapsa pe care ar primi-o persoana care a impuscat un caine in zona cabanelor de la Balea
Lac. Subiectul a pornit de la doua fotografii primite pe email care arata un caine legat de picioare si plin
de sange si un altul care sta sa il pazeasca. in acelasi email este scris faptul ca animalul ar fi fost impuscat
de administratorul cabanei Balea Lac. „Nu vreau sa comentez acest fapt insa tatal meu nu este implicat in
aceasta poveste. Eu cred ca poza este trucata si ca totul este o inscenare. Banuiesc si cine este in spate,
dar nu vreau sa spun mai multe ", a declarat Arnold Klingeis, primarul orasului Avrig, fiul
administratorului cabanei de la Balea.

 Ulterior, intr-un alt email, au aparut mai multe fotografii cu cei doi caini pe vremea in care cateaua era in
viata. Mai mult decat atat, surse din Serviciul Salvamont Arges spun ca aceasta catea traia pe langa
refugiul de salvamont si ca fugise doar pentru ca era in calduri. Ea s-a imperecheat cu Boris, cainele de
culoare inchisa, al cabanei Paltinul, si, cel mai probabil, era gestanta.

 Politisti din cadrul IPJ Sibiu au inceput ieri o ancheta, pe baza acestor fotografii, insa nu au reusit sa urce
la Balea Lac pentru ca telecabina era oprita din cauza vantului. Şeful Biroului Arme Explozibili si
Substante Toxice, Adrian Cojocariu, pare sa respinga ipoteza unei maltratari si considera ca mai degraba
este vorba de o situatie ce s-ar incadra la legea vanatorii, care permite vanatorilor impuscarea cainilor fara
stapan aflati pe domenii cinegetice.
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