Urmărit în trafic de polițiști și oprit cu focuri de armă
Categorie: Eveniment Publicat: Duminică, 08 Decembrie 2019 12:35 Scris de Tudor Marcu
Accesări: 690
Un bărbat în vârstă de 18 ani, din localitatea doljeană Urzicuța, este cercetat penal după
ce a fost prins de către polițiști conducând mașina deși nu avea permis de conducere.
Acesta a fugit de echipajul de la Rutieră, fiind prins după ce oamenii legii au tras focuri
de armă pentru a-l determina să se supună controlului.

Cei care i-au făcut semn să oprească au fost, inițial, polițiștii din Segarcea.
Întrucât acesta nu a oprit, s-a procedat la urmărirea autoturismului în cauză pe DJ 561B, către
comuna Drănic.
La intrarea în această localitate, tânărul a igorat din nou semnalul regulamentar de oprire
efectuat, de această dată, de poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Drănic, persoana de la
volanul autoturismului continuându-şi deplasarea până în satul Padea, unde a pătruns pe un
drum comunal, a oprit autoturismul și a încercat să îşi asigure scăparea prin fugă.
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Poliţiştii au continuat urmărirea pe jos şi, având în vedere faptul că bărbatul nu s-a supus
somaţiilor, poliţiştii au executat un foc de avertisment, în plan vertical, reușindu-se prinderea și
imobilizarea acesteia.
Poliţiştii au identificat persoana în cauză, stabilind că este vorba despre tânăr de 18 ani, din
Urzicuța, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și ar fi condus
autoturismul fratelui său, plecat în străinătate.
„În urma verificării autoturismului respectiv, s-a stabilit faptul că acesta avea autorizaţia
de circulație provizorie expirată. Cercetările continuă în cauză sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere şi
furt în scop de folosinţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Gîrd.
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