Bilanțul de ieri al poliției
rutiere: Un drogat, un șofer beat și
unul cu permisul suspendat

La data de 22 noiembrie a.c. în jurul orei 18.05, un alt bărbat în vârstă de 34 de
ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, a fost depistat de către polițiștii Biroul Rutier
Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism în municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea, sub influența substanțelor psihotrope.
În urma testării cu aparatul drugtest, s-a recomandat efectuarea analizelor de
laborator pentru T3C KET, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală
din județul Vâlcea, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii
prezenței în organism a substanțelor psihoactive.
Polițiștii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări, sub aspectul
comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice
sau a altor substanțe.
*******
Tot ieri, 22 noiembrie a.c., în jurul orei 19:07, o persoană de sex masculin din
municipiul Bucuresti, a fost surprinsă în trafic de către polițiștii rutieri din
cadrul Poliției orașului Horezu, în timp ce conducea un autovehicul

în orașul Horezu,

sub influența băuturilor alcoolice.
În urma testării cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0, 44 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru recoltarea de
probe de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei în organism.
Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.
*******

În cursul nopții trecute, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea au
identificat în trafic un bărbat de 34 de ani, din județul Alba Iulia

care circula cu

o autoutilitară pe DN7, din direcția Râmnicu Vâlcea–Sibiu, având permisul de conducere
suspendat.
A fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea
infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

