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 Duminică, 19.02.2012-în jurul orelor 12.30, poliţiştii locali din cadrul Biroului 
Rutier, aflaţi în misiune de fluidizare a circulaţiei la intersecţia străzilor Învăţătorilor 
cu Podul Creţului l-au identificat, reţinut şi predat Poliţiei Rutiere, în scopul 
continuării cercetărilor,  pe numitul Dan D. – în vârstă de 25 de ani pentru că circula 
cu o motocicletă fără numere de înmatriculare iar din primele verificări efectuate a 
rezultat că acesta nu deţinea carnet de conducere. 
 În cursul nopţii, în jurul orelor 03.00, echipajul mixt format din poliţişti locali şi 
agenţi din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Braşov, aflat în misiune de menţinere a ordinii şi 
liniştii publice în cartierul Tractorul, a observat un autoturism marca Dacia, care era 
condus haotic pe str. 13 Decembrie şi care prezenta defecţiuni la sistemul de 
iluminare. Echipajul a pornit în urmărirea autoturismului şi a somat, prin mijloace 
luminoase şi acustice, şoferul daciei să oprească. Acesta nu a dat curs solicitării 
echipajului şi a mărit viteza de deplasare. A fost solicitat sprijinul şi altor echipaje 
mobile, iar ca urmare a reducerii spaţiului de manevră şi refuzului de a opri, 
conducătorul auto a scăpat maşina de sub control, izbindu-se de zidul unui imobil 
situat pe str. Matei Basarab. Coleziunea nu s-a soldat decât cu pagube materiale, cei 
trei ocupanţi au refuzat să fie conduşi la spitalul de urgenţă. Numitul Ionuţ B. – în 
vârstă de 21 de ani care se afla la volanul autovehiculului a refuzat să fie supus 
oricărei probe de testare a alcoolemiei fiind condus la sediul secţiei de poliţie pentru 
continuarea cercetărilor şi  luarea măsurilor ce se impun. 
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