
Consilier local, mort in accident rutier pe centura Avrigului
Roland Udo Rastel, consilier din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, a murit, ieri,
intr-un accident de circulatie. Cel mai probabil, barbatul se ducea spre lucru, in Sibiu, in momentul
producerii accidentului. Din cauza accidentului produs pe centura Avrigului, Drumul National 1 a fost
blocat timp de mai bine de o ora, iar apoi, timp de inca o ora, s-a circulat alternativ pe cate un fir. 
  
  Evenimentul rutier s-a produs dupa ce masina pe care o conducea Roland Udo Rastel a fost lovita de un
TIR, care a intrat pe contrasens, dupa ce lovise o autoutilitara. Potrivit cercetarilor efectuate la fata
locului de politistii rutieri, accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare. "A avut loc un
accident pe DN 1, la km 284 in zona Avrigului, produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare.
Conducatorul unei autoutilitare la punerea in miscare de pe loc a masinii ruleaza aproximativ 100 de
metri, pierde controlul directiei de mers, derapeaza, este lovit de un ansamblu TIR care se deplasa pe
acelasi sens de mers. Acesta pierde controlul directiei de mers si patrunde pe sens opus, unde intra in
coliziune cu un autoturism. Din accident a rezultat decesul pe loc al conducatorului autoturismului care se
deplasa regulamentar ", a declarat Bogdan Maxim, seful Biroului Drumuri Nationale si Europene din
cadrul IPJ Sibiu. 
  
  Roland Udo Rastel era casatorit si avea doi copii. Colegii spun despre el ca era unul dintre cei mai de
seama consilieri, fiind deja la al doilea mandat. "Era la al doilea mandat din partea FDGR. Era o fire
foarte iubita, avea foarte multi prieteni. in aceasta dimineata a mers sa isi mai rezolve ceva probleme la
birou ", a declarat primarul Avrigului, Arnold Klingeis. Roland Rastel era si nasul de cununie al
primarului din Avrig. (L. B.)
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