
Oprit in cladirea asigurarilor
Neatentia duce la producerea de accidente de circulatie. Doi sibieni au fost implicati intr-un accident la
Piata Cibin iar miercuri politistii au fost solicitati la patru evenimente rutiere. 
  
  Neatentia participantilor la trafic a fost motivul pentru care un barbat si-a vazut ieri moartea cu ochii. Un
taximetrist nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers si a agatat un barbat care circula cu un moped.
L-a trantit pe sosea dupa care a mai mers cativa metri. „A fost vorba de un eveniment rutier in care au
fost implicate un moped si un autoturism taxi. Din primele cercetari rezulta faptul ca principala cauza este
neasigurarea schimbarii directie de mers de pe o banda pe alta", spune agentul sef adjunct Florin Bara, de
la Biroul Politiei Rutiere Sibiu. Şoferul de taxi, vinovat din primele verificari ale oamenilor legii, de
producerea accidentului nu a recunoscut nimic. Mai mult, sustinea sus si tare ca barbatul de pe moped
poarta toata vina. "Eu mergeam langa axa drumului si domnul cu scuterul a venit, a intrat in spate aici.
Clientul era in masina, a vazut toata treaba. Deci eu nu am avut cum sa il evit sau cum sa-l depasesc eu pe
el. Cu ce sunt de vina?", spune Marius Mihai, soferul de taxi. Politistii vor continua cercetarile pentru a
afla exact cum s-a produs evenimentul rutier. Pentru moment insa, s-a stabilit ca soferul autoturismului
trebuie sa plateasca o amenda de 78 de lei si sa primeasca trei puncte de penalizare. in plus, barbatul de pe
moped a ajuns la spital insa se simtea bine si a refuzat categoric sa fie internat. 
  
  Stop la asigurari
  
  Patru persoane au ajuns la spital ca urmare a unor accidente produse datorita nerespectarii legislatiei
rutiere. Un alt accident spectaculos s-a produs la intersectia strazilor Zaharia Boiu cu Justitei. Un
taximetrist a fost la un pas sa ajunga in sediul companiei de asigurari Allianz }iriac. Nu a respectat
semnificatia indicatorului „Oprire ", nu a acordat prioritate unei masini care circula pe strada Justitiei si a
intrat in intersectie taindu-i calea.O clienta a taximetristului a fost ranita si medicii de la Ambulanta au
decis sa o transporte la Spitalul Clinic Judetean Sibiu. 
  
  Pieton neatent
  
  Tot ieri, dar la amiaza pe Bulevardul Vasile Milea. Un pieton neatent, de 55 de ani a vrut sa traverseze
strada, dar a fost mult prea comod sa mearga pana la o trecere de pietoni. A traversat prin loc nepermis si
nici macar nu s-a asigurat inainte de a pasi pe sosea. Şoferul unei dacii nu a putut sa il evite, l-a lovit in
plin, iar victima a ajuns la spital si internat la Spitalul Clinic Judetean Sibiu. 
  
  Scandal intre tiristi
  
  Seara, pe Şoeaua Alba Iulia un alt incident in trafic, de data aceasta pe fondul nervilor soferilor s-a
finalizat cu internarea unui sofer la volan. Şoferii a doua Tiruri s-au luat la harta, satui de inghesuiala din
trafic. Unul dintre ei a vrut sa coboare din masina iar un alt sofer care circula din spate, pe acelasi sens l-a
acrosat din neatentie. Barbatul s-a prabusit la pamant, martorii au chemat rapid o ambulanta iar in final
pacientul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean Sibiu. 
  
  Mediesean lovit in plin 
  
  Nici Mediasul nu a fost scutit de evenimente rutiere. Un barbat de 61 de ani a fost transportat in stare
critica la spitalul municipal dupa ce a traversat soseaua printr-un loc in care nu exista trecere de pietoni. A
fost lovit in plin de o masina care circula regulamentar. A avut zile barbatul, iar medicii sunt de parere ca
in cateva zile victima va fi complet refacuta.
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