
Salvator beat crita, oprit cu focuri de arma
Ce poate face un paramedics De regula, salveaza vieti. Un barbat din Micasasa, paramedic la SMURD,
angajat in cadrul Primariei Medias, a dat toate regulile peste cap. S-a transformat din salvator, in vanat.
Tanarul, in varsta de 26 de ani, a fost prins de politisti ieri de dimineata, dupa o urmarire mai ceva ca in
filmele americane. 
  
  Nici focurile de arma ale politistilor nu reusit sa il opreasca pe soferul vitezoman. El a plecat intr-o
goana nebuna prin Sibiu, crezandu-se regele soselelor. A circulat pe contrasens, a claxonat pe toata
lumea, ba chiar ii grabea pe soferii disciplinati din trafic. Cele doua sticle de alcool gasite in masina ii
dadeau soferului, oricum baut bine, si mai mult curaj. O patrula de politie l-a vazut pe strada A. Şaguna,
din Sibiu si a incercat sa il opreasca. Fara rezultat, insa. A urmat o urmarire ca in filme, pe o distanta de
mai bine de 20 de kilometri. Politistii au efectuat doua baraje pentru a-l opri, insa nu au reusit sa puna
capat goanei nebune. Ca ultima masura, oamenii legii au tras cu arma in plan vertical, cerandu-i insistent
soferului sa opreasca. Ametit bine de aburii de alcool, barbatul a ignorat si aceste semnale. in Slimnic,
insa, tanarul sofer nu a mai reusit sa stapaneasca masina. Din cauza vitezei excesive, autovehiculul s-a
izbit de o glisiera de beton si s-a rasturnat. Atat soferul, cat si pasagerul din dreapta, au scapat
nevatamati. Ei vor da socoteala anchetatorilor pentru tot spectacolul pe care l-a produs. "Un echipaj al
Serviciului Rutier Sibiu s-a sesizat asupra faptului ca un autoturism marca Dacia Logan este condus pe
raza municipiului Sibiu, iar soferul acestuia incalca in mod flagrant mai multe reguli de circulatie, punand
in pericol siguranta altor participanti la trafic. S-a efectuat semnal regulamentar de oprire, insa
conducatorul autovehiculului nu a oprit. S-a procedat la urmarirea in trafic a acestui autoturism, iar in
dialog cu dispeceratul IPJ Sibiu s-au instituit doua baraje in trafic formate din politisti ai IPJ Sibiu, dar
conducatorul nu a respectat nici semnificatia semnalelor de oprire ale acestor doua baraje. S-au executat
doua focuri de arma in plan vertical, dar nu s-a reusit oprirea autovehiculului , care datorita vitezei
excesive, pe raza localitatii Slimnic a lovit o glisiera de beton de protectie si s-a rasturnat", a spus insp.
Maxim Bogdan, de la Serviciul Politiei Rutiere Sibiu. 
  
  Fara permis 
  
  in urma verificarilor, politistii au aflat de ce se temea soferul si de ce a incercat sa isi piarda urma. Nu
era prima data cand era prins baut la volan. in 2008, barbatul a fost judecat si condamnat de catre
Judecatoria Medias pentru infractiuni la regimul circulatiei, condamnare care a atras de la sine, si
anularea permisului de conducere si retragerea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
La fel ca si ieri de dimineata, omul a fost prins beat la volan. "in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca
soferul autoturismului are permisul de conducere anulat ca urmare a producerii altor infractiuni la
regimul circulatiei. Acum a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/litru alcool pur in
aerul expirat", a mai spus insp. Maxim Bogdan. 
  
  Primaria municipiului Medias admite ca tanarul este angajat la SMURD. "Moldovan Ioan Florin este
angajat in cadrul Serviciului SMURD, aflat administrativ in cadrul Primariei municipiului Medias si
operativ in cadrul ISU Sibiu", a declarat Alina Ştefan, purtatorul de cuvant al Primariei Medias. 
  
  Pentru "spectacolul" in care a avut rolul principal, barbatul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore,
urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu cu propunere de arestare preventiva. 
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