
Accident mortal pe Soseaua Alba Iulia
Masina a luat foc
  
  Martorii accidentului care a avut loc vineri noaptea, in jurul orei 3, spun ca soferul circula cu viteza
foarte mare. Venea de la Cristian, iar in zona benzinariei MOL a incercat sa franeze. A derapat pe
carosabilul umed si a ajuns pe celalalt sens de mers, unde masina s-a incolacit de stalp si s-a rupt in doua.
Oamenii spun ca, in acelasi moment, masina a inceput sa arda ca o torta, iar un barbat, care se afla pe
bancheta din spate a fost efectiv aruncat din masina. Am vazut cum a venit un Opel. Venea cu viteza, in
orice caz. Am vazut cum a intrat direct in stalp si o persoana care a zburat pe geam pur si simplu. A avut
zile. M-am speriat foarte rau. Am sarit sa ii dau o mana de ajutor. Mai era si teava de gaz, masina ardea
bine la motor. Am reusit sa vorbesc cu cel care a fost aruncat din masina. Nu avea mai nimic. E posibil sa
fi fost o eroare de viraj", povesteste Constantin Ruja. 
  
  Marius, un alt martor la accidentul care a avut loc pe ~oseaua Alba Iulia, spune ca alimenta masina cu
benzina cand a avut loc impactul. S-a speriat, dar, alaturi de oamenii care se aflau in benzinarie, a pus
mana pe stingatoare si impreuna au limitat proportiile dezastrului. " Alimentam autoturismul cu benzina
si, la un moment dat, a venit o masina cu viteza mare. A pus frana, a derapat si spatele s-a intors pur si
simplu, a facut un arc de cerc si s-a lovit de stalp. O persoana a sarit prin geam. Au inceput sa iasa flacari
si, cu oamenii care mai erau pe aici, am incercat sa stingem cu extinctoarele din benzinarie. A pus frana,
dar carosabilul este umed. Masina s-a izbit de stalp. Baiatul din spate nu a patit nimic. Era zgariat la
mana. Putea fi si mai rau, ca a lovit teava de gaz ", a povestit martorul. 
  
  Şoferul le-a spus medicilor ca a baut
  
  Tanarul de 19 ani, care se afla pe locul din dreapta, nu a avut nicio sansa. Echipajul SMURD sosit la fata
locului a constatat decesul acestuia si l-a transportat pe sofer, un barbat de 29 de ani, la spital. El le-a spus
medicilor ca a baut inainte cam 6 beri. " in serviciul nostru a fost adus de catre SMURD un pacient din
accident rutier. La primele investigatii, are o fractura de clavicula, o contuzie la coasta si o stare
confuzionala usoara, care nu se stie daca este de la consumul de alcool sau daca este traumatism cranian.
I se fac investigatii tomografice si se face si un consult cardiologic pentru ca au iesit si acolo niste
anomalii ", a declarat dr. Cotizo Draia, medic in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean
de Urgenta. 
  
  Potrivit politistilor care au facut cercetarea la fata locului, accidentul a avut ca si cauz[ viteza neadaptata
la conditiile de drum. Acum kilometrajul s-a blocat la 160 de kilometri pe ora. " Accidentul s-a produs pe
fondul neadaptarii vitezei la un carosabil ud. Conducatorul auto a pierdut controlul directiei, a derapat si a
intrat in coliziune cu un stalp de iluminat public. in urma impactului a rezultat decesul pasagerului din
dreapta si ranirea grava a conducatorului auto. Dupa impact autoturismul a luat foc, incendiul fiind stins
foarte repede de catre conducatorii auto care au fost la locul accidentului ", a precizat comisarul
Constantin Craciun, din partea Serviciului Politie Rutiera Sibiu. 
  
  Zona a fost securizata timp de cateva ore pana cand reprezentantii E.On Gaz si Electrica au indepartat
pericolul unei eventuale explozii.
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