Fara carnet si baut bine, a distrus o masina

Accident teribil miercuri seara putin dupa ora 22 la Blajel. Un barbat de 25 de ani din localitate, fara
carnet si bine baut s-a urcat la volanul unui Opel alaturi de un cunoscut si a condus masina prin localitate.
Pe fondul vitezei mult prea mari, "soferul de ocazie " a pierdut controlul directiei de mers s, a lovit
violent un cap de pod, masina fiind distrusa in totalitate. Şoferul inconstient a fost grav ranit, pasagerul
din dreapta scapand ceva mai ieftin. Un echipaj al Ambulantei Medias si SMURD Medias au plecat spre
Blajel, pentru preluarea victimelor si acordarea primelor ingrijiri medicale. "La Compartimentul de
Primire Urgente au fost aduse 2 victime ale unui accident rutier. Unul dintre ei prezinta un traumatism
cranio-cerebral si o fractura de bazin, iar celalalt prezinta tot un traumatism cranio-cerebral si o contuzie
la nivelul bazinului ", ne-a spus medicul specialist chirurg Adrian Pastiu, din cadrul Spitalului Municipal
Medias.
Primele cercetari ale politistilor din Medias indica foarte clar faptul ca "soferul " inconstient este
singurul vinovat de producerea accidentului. "O persoana de sex masculin in varsta de 25 de ani din
Blajel, fara a poseda permis de conducere, a condus un autoturism Opel pe Drumul National 14 A din
directia Medias spre municipiul Tarnaveni, iar in interiorul localitatii Blajel a pierdut controlul asupta
autoturismului si a lovit un cap de pod de pe partea stanga a drumului. in urma accidentului a rezultat
vatamarea corporala grava a conducatorului auto si vatamarea corporala usoara a pasagerului de pe locul
dreapta fata a autoturismului. Conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, din cauza starii
generale grave, insa emana o puternica halena alcoolica ", ne-a spus inspectorul principal Ion Mogosan,
seful Politiei Rutiere Medias.
Accidentul este cercetat acum de lucratorii de la circulatia din orasul de pe Tarnava Mare pentru a
stabili toate cauzele care au condus la producerea evenimentului rutier.
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