
Omor��pe trotuar
Nici pe trotuar nu mai esti in siguranta! O tanara a murit pe loc, alte doua au ajuns la spital dupa ce au
fost lovite de o masina care a fost proiectata pe trotuar, dupa ce s-a izbit puternic de un alt autoturism. 
Masina proiectata s-a oprit direct intr-un stalp si doi pasageri din ea au fost raniti. 
  
  Accidentul s-a petrecut duminica seara cu putin timp inainte de miezul noptii pe Soseaua Alba Iulia din
oras. Trei tinere mergeau spre casa, pe trotuar iar la un moment dat au fost lovite in plin de un autoturisam
Opel, proiectat acolo in urma impactului cu o alta masina. "Am vazut cum veneau cele doua masini,
Opelul pe banda a doua si Passatul pe prima banda. Passatul era mai in spate, a accelerat sa treaca si s-a
bagat in Opel care a vrut sa treaca pe prima banda si a pierdut controlul volanului si le-a luat pe cele trei
fete care erau pe trotuar si prima care era langa strada a murit. O fata am gasit-o in gard, cealalta dupa
gard si cea care a murit, la 10 metri de celelalte doua", spune un martor al accidentului. "Mergeam pe
partea dreapta in viteza a treia si dintr-o data din spate a venit un Passat si ne-a palit. A semnalizat sa se
bage pe dreapta si a venit Passatul din spate si ne-a palit atunci", spune unul dintre pasagerii Opelului.
"Din primele cercetari efectuate la fata locului rezulta ca o posibila culpa aceea a conducatorului
autoturismului Opel, acesta neasigurandu-se la schimbarea directiei de mers, moment in care din spate a
fost acrosat de autoturismul WV care, la randul sau a fost proiectat pe trotuar si apoi intr-un stalp de beton
de sustinere a iluminatului public", spune subinspectorul Costin David, de la Biroul Politiei Rutiere
Sibiu. In urma impactului o tanara studenta a murit pe loc, iar prietenele ei s-au ales cu rani usoare, dar cu
un soc puternic. Soferul autoturismului care a ajuns pe trotuar si in stalp impreuna cu pasagerul din
dreapta au fost si ei raniti si au ramas internati la Spitalul Clinic Judetean din Sibiu. "Eu urcam de pe
banda de langa axul drumului mi-a iesit in fata o masina neagra, l-am lovit in spate, m-a aruncat pe
trotuar si am intrat intr-un stalp sau nu stiu ce", spune soferul  WV Pasat. Chiar daca nu el a lovit fetele,
soferul Opel-ului  va fi cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala pentru ca el este cel care a
produs accidentul.
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