TÃ¢nÄƒrÄƒ violatÄƒ È™i bÄƒtutÄƒ de un recidivist! (VID
MÄƒrturia È™ocantÄƒ a femeii
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Update 10 septembrie, ora 16:00
BÄƒrbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Update 10 septembrie

O femeie din Curtea de Arges a trait momente de groaza cand, in drumul sau spre serviciu, a fost agresata si violata
de un cioban. Dupa ce a scapat, ea a sunat la 112, iar politistii au demarat cercetarile. Agresorul a fost identificat si
retinut dupa 12 ore de la incident.
Femeia locuieste intr-un cartier marginas al orasului Curtea de Arges, iar pentru a ajunge la strada principala
trebuie sa parcurga un drum de aproximativ un kilometru printr-o zona impadurita. Ciobanul, aflat pe un cal, a
observat-o singura si a pornit in urmarirea ei.
Barbatul a târat victima in padure, acolo unde a lovit-o cu pumnii si cu picioarele, dupa care a violat-o. Imediat ce a
scapat din mainile agresorului, femeia de 29 de ani si-a anuntat familia si a sunat la 112.
Ciobanul este recidivist, in trecut fiind condamnat de 5 ori: de doua ori pentru viol, de doua pentru tentativa de viol
È™i ultima, pentru care a stat in închisoare intre 2013 È™i 2017, pentru violare de domiciliu.

Femeia este acum internata la spitalul din Curtea de Arges unde a fost supusa unor investigatii medicale. Ciobanul
a fost cautat de politisti si gÄƒsit in apropierea stanei unde lucra. A fost retinut È™i risca acum o pedeapsa intre 3 È™
ani de inchisoare.
Madalina Epure, purtator de cuvant Politia Arges

UPDATE ora 20:00
PoliÈ›iÈ™tii l-au prins pe bÄƒrbatul care a violat o femeie din Curtea de ArgeÈ™. Acesta va fi dus la audieri.
A fost descoperit într-o zonÄƒ împÄƒduritÄƒ, îndreptându-se spre o stânÄƒ. Se pare cÄƒ violatorul este cioban.

Clipe de groazÄƒ pentru o tânÄƒrÄƒ de 29 de ani, din Curtea de ArgeÈ™.

În aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ, femeia a plecat cÄƒtre serviciu, dar a fost prinsÄƒ È™i violatÄƒ e cÄƒtre un bÄƒrbat, în vârstÄƒ d
municipiu. Cei doi nu se cunoÈ™teau.
CITEÈ˜TE È˜I
... BÄƒrbat reÈ›inut pentru cÄƒ È™i-a bÄƒtut iubita!

S-a întâmplat într-o zonÄƒ împÄƒduritÄƒ pe unde femeia mergea pentru a ajunge la locul de muncÄƒ. Femeia a încercat sÄƒ
ajutor, dar nu a putut sÄƒ scape. DupÄƒ ce È™i-a satisfÄƒcut poftele, bÄƒrbatul a fugit. Femeia a depus plângere la PoliÈ›ie.
La aceastÄƒ orÄƒ este cÄƒutat de oamenii legii. Se È™tie despre cine este vorba, un fost puÈ™cÄƒriaÈ™.

?Politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges efectueazÄƒ cercetarerificari in vederea depistarii unui barbat de
41 de ani, din Curtea de Arges, banuit de savarsirea infractiunii de viol.
Din cercetari, politistii au stabilit ca, in cursul diminetii de 9 septembrie a.c., barbatul ar fi surprins o femeie de 29 de ani,
din acelasi municipiu, care se deplasa intr-o zona izolata, si ar fi intretinut raporturi sexuale cu aceasta, fara consimÈ›Äƒmântu
ei.?, este raportul oficial al IPJ ArgeÈ™.

Conform anchetatorilor, în trecut, agresorul a avut cinci condamnÄƒri: douÄƒ pentru tentativÄƒ de viol, douÄƒ pentru viol È™
violare de domiciliu.

