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COMUNICAT

În seara zilei de 14 noiembrie, la orele  20.15, ca urmare a unei alerte date la 
dispeceratul Poliției Locale Slobozia, de către un polițist local aflat în afara 
programului de lucru, patrula auto din cadrul Serviciului de Circulație Rutieră a 
instituției noastre, a inițiat primele măsuri de depistare a unui grup de tineri care, în
zona blocului B32 de pe strada Ialomiței au comis un accident, avariind  un 
autoturism marca Mercedes.

În scurt timp, grupul de 5 persoane minore a fost localizat și interceptat în zona 
blocului B36, fiecare dintre acești tineri fiind identificat. În urma discuțiilor purtate, 
unul dintre ei, C.C-C, în vârstă de 15 ani a recunoscut că a sustras cheile 
autoturismului marca Opel   înmatriculat în Bulgaria, ce aparține vărului său, 
plecând împreună cu ceilalți  patru  prieteni în plimbare. Lipsit de experiență, pe 
strada Ialomiței, venind  pe sensul de mers Al. Parcului – b-dul. M. Basarab, a 
încercat evitarea coliziunii cu un autoturism ce venea din sens opus, a accidentat 
autoturismul marca  Mercedes parcat regulamentar  la bordură. De teamă, dar  și în 
speranța că vor scăpa nepedepsiți,  minorul a parcat autoturismul   între blocurile 
B30 și B35, lângă punctul termic, îndepărtându-se în grabă împreună cu ceilalți 
patru.

Nesupravegheat și lipsit de îndrumările necesare la vârsta sa, minorul a dus la 
crearea unui incident  care putea fi cu mult mai grav,  prin punerea în pericol major 
al celorlalți minori care îl însoțeau dar, era foarte posibil,  și a altor persoane care, 
pe jos sau în mașină, aflate pe traseul lor,  puteau fi vătămate.

Întregul  grup de minori a fost predat sub semnătură,  agenților Poliției Municipiului 
Slobozia, pentru efectuarea cercetărilor.
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