
<b>Mort de frig</b>
♦ Nicusor Stoica a plecat sa-si vada fratele din <a
href="http://www.sibiul.net/sate-din-sibiu/agarbiciu.html" title="Agarbiciu">Agarbiciu</a> si a murit de
frig pe drum ♦ Tanarul era bolnav psihic si plecase de acasa, din Cisnadie, doar intr-o camasa cu maneca
scurta<br />  <br />  Un tanar de 23 de ani a murit de frig, marti noaptea, pe drumul dinspre Cisnadie spre
<a href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a>. Nicusor Stoica sufera de o boala
psihica foarte grava si, conform spuselor tatalui sau, avea obiceiul sa plece de acasa fara sa spuna.<br /> 
<br />   "Nu era periculos, dar ii venea sa plece de acasa. Nici nu l-am vazut cand a plecat ieri. A spus, la
un moment dat, in trecere, ca a luat ajutorul social si ca se duce la fratele lui, la Scoala Speciala din
Agarbiciu, pentru ca ii este dor de el. Apoi dus a fost M-au sunat de dimineata, de la Politie, sa ma duc sa
ridic cadavrul de la morga din Sibiu. Nu-mi venea sa cred cand am auzit. Bietul copil� " , a povestit
printre suspine Nicusor Stoica senior. <br />  Din primele cercetari, reiese ca Nicusor a plecat de acasa
foarte sumar imbracat sau s-a dezbracat pe drum. Cert este ca la spital a fost adus in camasa cu maneca
scurta. Nu avea semne de violenta, ceea ce exclude posibilitatea ca tanarul sa fi fost jefuit. Doar
temperatura corpului era foarte scazuta.  "Pacientul a fost adus la spital de Salvare, in cursul noptii de
marti. Avea temperatura corpului sub 35 de grade. La foarte scurt timp dupa ce a ajuns la Urgente,
tanarul a facut un stop cardio-respirator. In ciuda eforturilor de resuscitare, nu a mai putut fi readus la
viata" , spune dr. Carmen Natea, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean. <br />  <br />  Laura
BUCIU<br />  
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