
Prostituatele din Medias continu�seria t�h�iilor
Un muresean aflat in tranzit prin Medias a fost talharit de mai multi tineri, dupa ce a fost acostat si atras
intr-un apartament de doua prostituate ♦ Acesta a reclamat la politie talharia, dar a mintit in privinta
locatiilor in care sustinea ca a fost pradat ♦ Pentru ca aceasta este cea de-a treia intamplare de acest gen
petrecuta in Medias in ultimele saptamani, conducerea IJP Sibiu a hotarat sa intensifice raziile de
prevenire a fenomenului de prostitutie pe raza orasului
  
  Un muresean de 31 de ani a fost talharit joi seara, in Medias, de doua prostituate si de complicii lor.
Pentru ca este al treilea eveniment de acest gen care are loc in orasul de pe Tarnave in ultimele
saptamani, politistii sibieni au hotarat sa intensifice controalele printre prostituatele mediesence.
  Virgil Anghel s-a prezentat la sediul politiei in jurul orei 22:45 si le-a povestit oamenilor legii ca a fost
pradat de mai multi indivizi, in cartierul Gura Campului. Conform spuselor sale, in apropierea unei statii
de benzina de la iesirea spre Tarnaveni, in fata camionului pe care il conducea a iesit un BMW de culoare
inchisa, blocandu-i drumul. Din autoturism au coborat sase barbati, care i-au cerut 10 milioane de lei sub
amenintarea unui cutit. Speriat, Virgil Anghel le-a dat banii.
  Insa, ancheta demarata de politisti a scos la iveala o alta poveste. Mureseanul a intrat in Medias in jurul
orei 21:30 si a tras camionul in parcarea unui bar. Nu a coborat bine din cabina si a fost acostat de doua
prostituate. Augustina Zalaru, de 18 ani, si Gabriela Armecin, de 19 ani, i-au propus soferului sa mearga
la apartamentul lor pentru a intretine relatii sexuale contra cost. In cateva minute, cei trei au ajuns intr-o
garsoniera din cartierul Gura Campului. 
  Tinerele l-au invitat pe Virgil Anghel sa se faca comod si au parasit locuinta. In garsoniera au dat buzna
trei tineri, in frunte cu fratele uneia dintre prostituate, si l-au buzunarit pe barbat, dupa care s-au facut
nevazuti. Cand a ajuns la sediul politiei, Virgil Anghel era mai sarac cu aproape 7 milioane.  "S-a luat
masura retinerii celor doua prostituate pentru complicitate la talharie. Autorii faptei sunt, in prezent,
cautati pentru talharie. In plus, Inspectoratul Judetean de Politie Sibiu a hotarat, tinand cont de faptul ca,
in ultima perioada, pe raza orasului Medias au mai avut loc fapte asemanatoare, sa intensifice controalele
si raziile pentru prevenirea prostitutiei" , a declarat subinspector Diana Bunea, purtatorul de cuvant al
politiei sibiene.
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