
Suspectii incendierii clubului Liquid, adusi cu catuse la Politie
Dupa aproape patru luni de la incendierea clubului Liquid, din centrul municipiului Sibiu, suspectii au
fost adusi la audieri. Şapte barbati, printre care si un agent al Penitenciarului Arad, au fost prinsi in cadrul
unei actiuni la care au lucrat politisti din cele doua inspectorate judetene, Sibiu si Arad. 
  
  Agent la penitenciar, suspect de incendiere
  
  Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Administratia Nationala a Penitenciarelor, agentul principal de
penitenciare Sebastian Gheorghe Brait din cadrul Penitenciarului Arad a fost retinut pentru 24 de ore de
catre reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie Arad.
  
  "Agentul este invinuit ca in 3 decembrie 2011, in timp ce se afla in tura libera, a participat la incendierea
unui club din Sibiu. Cercetarile in acest caz sunt continuate de catre lucratori ai Serviciului Investigatii
Criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Arad, cu sprijinul structurilor de specialitate ale
Administratiei Nationale a Penitenciarelor", se arata intr-un comunicat al Administratiei Nationale a
Penitenciarelor. 
  
  Agentul principal de penitenciare Sebastian Gheorghe Brait este incadrat in sistemul administratiei
penitenciare din anul 2003.
  
  Toti suspectii sunt aradeni
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Sibiu, insp. Luciana Baltes, in urma cercetarilor si investigatiilor
efectuate de politistii sibieni in cooperare cu politistii aradeni, in dosarul incendierii clubului Liquid,
sapte persoane suspecte au fost aduse la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, toti cei
audiati fiind domiciliati in municipiul Arad si avand varstele cuprinse intre 25 si 45 de ani. 
  
  Incendierea, luata in calcul de la inceput
  
  Incendiul la clubul Liquid a izbucnit la data de 3 decembrie 2011. Pe langa club, au fost grav avariate si
restaurantul Dobrun, dar si o sala de fitness si un alt restaurant din zona. Incendiul a fost lichidat dupa
mai bine de cinci ore, iar la interventie au participat aproximativ o suta de angajati ai ISU Sibiu, dar si
pompieri voluntari. inca din luna decembrie, seful ISU Sibiu, Cosmin Balcu, a declarat ca in interiorul
clubului s-au gasit mai multe obiecte suspecte, printre care brichete, spray-uri, urme de geam spart,
precum si intrarea sparta, ceea ce ducea tot mai clar catre ipoteza incendierii intentionate. 
  
  Aceeasi varianta a fost sustinuta si de martori, unul dintre vecini declarand, in luna decembrie, ca a
vazut trei tineri care ar fi dat foc clubului. 
  
  Managerului clubului, Adrian Barbu, a spus, la inceputul lunii decembrie 2011, ca aceasta nu a fost
prima tentativa de incendiere. Tot el a declarat ca localul nu avea asigurare, iar pagubele erau estimate la
500.000 de euro.
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