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Corpul Național al Polițiștilor felicită pe agenții de poliție Sabău Sorin și Cotrău
Alexandru din cadrul Poliției Municipiului Salonta - IPJ Bihor pentru curajul,
profesionalismul și fermitatea cu care au acționat.
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor evidențiază, încă o dată,
că meseria de polițist este una cu provocări și riscuri zilnice, acestea fiind cunoscute
și asumate de toți colegii nostri aflați zilnic în slujba cetățeanului. Polițiștii acționând
zilnic, uneori chiar cu prețul vieții, pentru apărarea drepturilor și libertăților
persoanei, a proprietații private și publice, prevenirea, descoperirea și combaterea
actelor și faptelor infracționale, asigurarea ordinii și siguranței publice.
În data de 21 decembrie 2019, în jurul orelor 22.06, polițiștii Sabău Sorin și
Cotrău Alexandru aflați în serviciu de patrulare pe raza municipiului Salonta au fost
sesizați că o persoană necunoscută a spart un geam și a pătruns într-o societate
comercială.
Ajunși la fața locului au observat în incinta societății comerciale o persoană cu
o cagulă pe față și cu un obiect ținut la subraț, care încerca să sustragă bunuri. În
acel moment au somat persoana să înceteze acțiunile sale și să lase obiectul din
mâna sa. Persoana nu s-a conformat și a început să vină către polițiști, aceștia au
reacționat somând persoana să se oprească și au tras două focuri în plan vertical.
Bărbatul nu a reacționat la focurile de armă și și-a continuat deplasarea către
polițiști, iar aceștia datorită pericolului iminent la care erau expuși, având în vedere
că se aflau într-un loc foarte puțin iluminat, au fost nevoiți să execute un foc la
nivelul picioarelor bărbatului. În acest moment acesta s-a speriat, iar polițiștii l-au
încătușat și condus la sediul poliției, aici constatându-se și rana suferită de acesta
la picior. Bărbatul a fost imediat transportat la Spitalul Județean Oradea, acestuia
fiindu-i acordate îngrijiri medicale, aflându-se permanent în afara oricărui pericol.
În cauză a fost deschis un dosar penal și se efectuează cercetări sub
coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta,
pentru infracțiunea de tentativă la furt calificat.
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