
Accidente pe band�rulant
Politistii au inregistrat, vinerea trecuta, un nou record negativ pe soselele din judet . Doi morti, patru
raniti si pagube de sute de milioane – acesta este bilantul a cinci accicente . Politistii recomanda o
prudenta mai mare pentru cei care se afla la volan, precum si respectarea regulilor de circulatie
  
  Doi morti, patru persoane ranite si mai multe masini facute praf – acesta este bilantul celor cinci
accidente petrecute in a doua parte a zilei de vineri pe soselele judetului Sibiu. Acestea s-au petrecut pe
fondul vitezei excesive, a neatentiei in condus sau, in cazul pietonilor, a traversarii imprudente, toate
combinate cu conditiile nefavorabile de trafic.
  
  Renault distrus de o cisterna Petrom
  Primul accident s-a petrecut in jurul orei 14.00, pe DN 1. Un sofer de 35 de ani din judetul Arges, care
venea la volanul unui autoturism Renault Clio dinspre Sebes spre Sibiu, s-a angajat in depasirea unei
coloane de masini in apropiere de Miercurea Sibiului. Din nefericire pentru el, nu s-a asigurat inainte de a
face acest lucru si a iesit exact in fata unei cisterne Petrom. Din impact, Renault-ul a fost aruncat in fata
unui tir, fiind transformat pana la urma intr-o gramada de fiare. soferul nu a avut nici o sansa sa scape cu
viata si a murit pe loc. Un echipaj SMURD s-a chinuit cateva zeci de minute pentru a scoate cadavrul din
autoturism. 
  
  Accidente petrecute simultan
  In jurul orei 18.30, politistii Serviciului Rutier au fost nevoiti sa se suie din nou in masini si sa plece la
doua accidente care au avut loc aproape simultan. Primul dintre ele s-a petrecut tot pe DN 1, la cateva
sute de metri de intrarea in Saliste. Un sofer de 22 de ani din Buzau, care conducea un Renault Laguna,
nu a mai putut controla masina din cauza vitezei si s-a oprit exact intr-o autospeciala care turna asfalt pe
sosea. In urma impactului, au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale doua pasagere ale autoturismului.
  Imn acelasi timp in apropiere de benzinaria Comsilcost de la Vestem, un barbat de 31 de ani incerca sa
traverseze strada. Nu a apucat sa faca acest lucru, pentru ca a iesit chiar in fata unui Peugeot care venea
spre Sibiu si a fost lovit din plin. A fost si el transportat la Spitalul Clinic Judetean, in stare grava.
  
  Cu Loganul in decor
  La doua ore dupa producerea acestor evenimente, un tanar de 19 ani din Medias a iesit in decor cu Dacia
Logan in care se afla, la o curba de la iesirea din oras. Contactul cu terenul agricol nu i-a fost prielnic
prietenului sau aflat pe locul din dreapta. Acesta a fost proiectat cu capul in parbriz, fiind transportat la
Spitalul Municipal Medias, unde a primit ingrijiri medicale. soferul s-a ales cu permisul suspendat si cu
un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. 
  
  WV Golf facut praf intr-un copac
  Seria neagra a accidentelor s-a incheiat in jurul orei 21.40, in aceeasi nota in care a inceput. Un tanar de
18 ani, domiciliat in Germania, conducea un autoturism WV Golf IV dinspre Medias spre Dumbraveni. In
propiere de localitatea Atel, din cauza vitezei foarte mari nu a mai putut controla masina intr-o curba
periculosa la stanga si a zburat de pe sosea. Nu s-a oprit decat intr-un copac de pe marginea drumului. Din
nefericire pentru el, impactul i-a fost fatal. Interventia medicilor a fost inutila, adolescentul murind pe
loc.
  Politistii recomanda, pentru evitarea unor astfel de evenimente nefericite, o prudenta mai mare pentru
cei care se afla la volan, precum si respectarea regulilor de circulatie.
  
  Adrian DAVID
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