
Tanar de 21 de ani, disparut fara urma de mai bine de o saptamana
Situatie dramatica pentru o familie din satul Motis. Ilie Afodorcei, un tanar de 21 de ani, a fost plecat la
munca in Germania, a revenit in tara in data de 18 februarie, iar de atunci familia lui din localitatea Motis
nu mai stie nimic de el. Tanarul a fost vazut ultima data la iesirea din Sibiu spre Medias urcandu-se intr-o
masina de ocazie, iar de atunci familia nu mai are nicio veste. Au incercat sa il sune pe telefonul mobil,
insa fara rezultat. Tanarul avea asupra lui suma de aproximativ 2.800 de lei.
  
  Ilie a lucrat in Germania pentru o scurta perioada si a revenit in tara cu 700 de euro. A ajuns la Sibiu,
si-a vizitat un prieten, iar in locuinta acestuia si-a facut aparitia un cunoscut de-al lui Ilie, Alex. De aici,
povestea se transforma intr-un adevarat cosmar. A ramas peste noapte la respectivul Alex, iar a doua zi
tot Alex l-a insotit pe Ilie pana la Targul Obor, pentru ca baiatul din Motis sa ia o masina de ocazie spre
casa. "S-a dus prima data la un baiat care e de la noi din sat. I-a vazut familia, copilul, dupa care s-a dus la
alt prieten, cu care a stat el in gazda. Acolo a venit si unul Alex, tot prieten de-al lui Ilie. S-au intalnit
acolo si au plecat la Alex. A ramas la el peste noapte, iar a doua zi cand s-au trezit, Ilie a zis ca vine
acasa. Atunci Alex i-a spus ca merge cu el la ocazie. S-au urcat in autobuz pentru a venit spre Targul
Obor, iar in autobuz s-au intalnit cu o fata de la noi din sat, care e studenta la Sibiu. Fata asta mi-a spus ca
era bine dispus, fericit, ca vine din Germania, si-a schimbat bani si vrea sa isi cumpere masina. in drum
spre statie s-au oprit si au schimbat euro, 620 de euro, asa mi-a spus Alex. Tot Alex mi-a mai spus ca la
ocazie, Ilie s-a urcat intr-o masina albastra ", spune Gica Afodorcei, mama tanarului disparut.
  
  "Prietenul lui a avut iesiri demonice "
  
  Din momentul in care tanarul din Motis s-ar fi urcat in masina de ocazie, absolut nimeni nu mai stie
nimic despre el. Toate banuielile mamei lui Ilie spre indreapta spre Alex, prietenul baiatului ei. "Alex mi-a
zis prima data ca la ocazie mai erau inca doi baieti si au urcat si baietii aia. Seara dupa ce a fost la
politie si a dat declaratii mi-a zis ca la ocazie erau o femeie si un barbat, mai batrani. Eu il banuiesc pe
el pentru ca se droga. Din cate am auzit si din cate mi-a spus si copilul meu, Alex a avut cateva iesiri
demonice, de au disparut toti din fata lui. Eu il banuiesc pe baiatul asta, pentru banii care i-a avut. Sa nu
ii fi pus ceva lui Ilie in mancare sau in bautura si sa-i fi luat mintea. Nici nu mai stiu ce sa cred ", a mai
spus mama baiatului disparut.
  
  Baiat la locul lui
  
  Atunci cand ii intrebi pe vecinii familiei Afodorcei despre Ilie primesti un singur raspuns: un baiat
deosebit, la locul lui. "Ilie este un baiat cu foarte mult bun simt, nu a facut probleme, nu a avut probleme.
Am auzit si eu ca a venit din Germania si a disparut. Parca te ia si frica. Acum cateva zile a fost cazul
tanarului din Bucuresti care a disparut si l-au gasit mort dupa cateva zile. Ajunge sa isi fie frica sa mai
iesi pe strada. Ilie era un copil tare cuminte ", spune una dintre vecine. 
  
  Cazul, la Politie
  
  Familia Afodorcei a reclamat disparitia tanarului si la Politie. Cazul a fost preluat de lucratorii
Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu. "Politistii sibieni efectueaza verificari in vederea identificarii
unui barbat disparut de la domiciliu. in data de 18.02.2013, Afodorcei Ilie (20 de ani, domiciliat in
localitatea Motis, judetul Sibiu), a plecat din municipiul Sibiu, din zona Targului Obor, cu o masina de
ocazie, cu intentia de a ajunge la domiciliu, data de la care familia acestuia mai stie nimic despre el.
Barbatul muncea in afara tarii si a revenit in Romanie, respectiv in Municipiul Sibiu in data de
17.02.2013. Semnalmente: 1,80 m inaltime, 80 de kg, par saten, tuns scurt, ten creol, ochi negri.
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  Nu prezinta semne particulare, iar la data disparitiei purta pantalon tip jeans de culoare albastra, pantofi
maro, sapca maro, geaca portocalie si un ghiozan albastru cu flori multicolore. Din informatiile existente,
barbatul avea asupra sa suma de aproximativ 2.800 de lei. Cetatenii care pot oferi informatii despre aceste
barbat sunt rugati sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul de
Urgenta 112 ", spune inspectorul principal Luciana Baltes, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu.
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