
Taximetrist din Cisnadie, gasit mort in portbagajul masinii
La Cisnadie, cea mai rea veste a ajuns sambata dimineata, cand familia taximetristului dat disparut vineri
la pranz a fost sunata de politistii din Brasov. Acestia au anuntat ca barbatul a fost gasit ucis, injunghiat in
spate, pus in portbagaj si abandonat la limita dintre judetele Sibiu si Brasov. Taximetristul fusese de
serviciu in noaptea de miercuri spre joi, iar spre dimineata, desi mai avea putin si trebuia sa iasa din tura,
a anuntat prin statie ca pleaca la Fagaras. A facut o greseala fatala: desi de regula se dau datele celor pe
care ii transporta pe o distanta mare, acest lucru nu s-a intamplat. "A anuntat prin statie ca pleaca la
Fagaras. Era in statia de la Bulevard. A plecat cu doi barbati si cu o femeie, insa nu a oferit datele lor de
identificare. Lucra in firma de mai bine de zece ani ", spun reprezentantii companiei de taximetrie.
  
  Pentru ca de atunci nimeni nu a mai stiut nimic de soarta barbatului, sotia sa s-a dus la Politie vineri la
pranz si a anuntat disparitia. Nu era prima data cand sotul ei pleca intr-o cursa externa, dar de fiecare data
se intorcea acasa si, cum de data aceasta nu a mai venit, femeia parca a presimtit ca s-a intamplat ceva
rau. 
  
  Gasit de un cioban
  
  Masina de taxi a fost zarita sambata dimineata de un cioban. Acesta a observat ca taxiul este de prea
multa vreme in acelasi loc, pe camp, si a anuntat Politia din Brasov. "Urmare a unei sesizari prinvind
disparitia unui taximetrist din Sibiu, Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu a declansat procedurile
prevazute de lege pentru astfel de situatii si a transmis datele de identificare ale persoanei disparute si a
autoturismului tuturor inspectoratelor de politie din tara ", se arata in comunicatul Politiei Brasov. in urma
verificarilor desfasurate in acest caz de politistii de la IPJ Brasov, la limita dintre judetele Brasov si Sibiu
a fost gasit autoturismul taximetristului dat disparut, iar in autoturism se afla taximetristul, care era mort. 
  
  Nasul barbatului nu crede ca taximetristul a fost ucis pentru bani
  
  Familia taximetristului sibian gasit mort spune ca nu crede ca acesta a fost ucis pentru bani, intrucat
asupra barbatului s-au gasit 400 de lei si lantul de aur pe care il purta la gat.
  
  Nasul taximetristului spune ca barbatul a fost gasit injunghiat in spate in portbagajul masinii sale, dar
avea bani si bunuri care au fost gasite asupra sa. "Familia a fost anuntata sambata dimineata de politistii
din Brasov ca a fost gasita masina si ca finul era in portbagaj, injunghiat in spate. Asupra lui s-au gasit
bani, cam 400 de lei si lantul de aur era la gat. Nu credem ca ar fi fost jefuit, pentru ca avea lucrurile la
el. Nu stim ce s-a putut intampla ", a precizat nasul barbatului decedat.
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Sibiu, Anca Bloanca, ancheta in acest caz se desfasoara la
Brasov, sub coordonarea unui procuror criminalist.
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