
Sapte accidente rutiere in judetul Sibiu
Mai multe persoane au suferit rani grave in urma a sapte accidente care au avut loc luni pe soselele din
judetul Sibiu. Accidentele au avut loc din cauza nerespectarii normelor rutiere, dar si din cauza faptului
ca mai multi soferi nu mai vedeau drumul drept, pentru ca se aflau sub influenta alcoolului. 
  
  Un barbat de 52 de ani din Sibiu a ajuns la spital cu rani grave, pentru ca a fost accidentat chiar pe
trecerea de pieton de un sofer de 22 de ani. Evenimentul rutier a avut loc luni de dimineata, in jurul orei
9, pe strada Hermann Oberth, din municipiul Sibiu. Din cercetarile Politiei, soferul Gheorghe T., in
varsta de 22 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea autoturismul pe strada Hermann Oberth, ajuns in
dreptul unei treceri pentru pietoni, nu a acordat prioritate de trecere pietonului Ioan L., in varsta de 52 de
ani, angajat regulamentar in traversare si l-a accidentat. 
  
  
  
  Minor la volan
  
  
  
  Doua ore mai tarziu a avut loc un alt accident, de aceasta data in localitatea Hamba. Sectia de Politie
Rurala Sibiu a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca un minor in varsta de 14 ani, din Hamba, a
luat masina tatalui si s-a izbit de zidul unui imobil, apoi, speriat, copilul a fugit de la locul accidentului.
Minorul a fost identificat la scurt timp, insa de catre echipa de politisti. 
  
  in urma verificarilor s-au stabilit mai multe nereguli. in primul rand, numerele de inmatriculare ale
autoturismului erau expirate. in ceea ce il priveste pe copil, el a profitat de faptul ca era singur acasa si,
pentru ca a gasit cheile masinii tatalui sau, care era parcata in curte, a plecat la o plimbare.
Neindemanarea si lipsa de experienta l-au facut pe copil sa piarda controlul asupra directiei de
deplasare si a intrat in coliziune cu zidul unei case. Cercetarile in acest caz sunt continuate sub aspectul
savasirii de conducere a unui autoturism fara a detine permis de conducere si a unui autoturism
neinmatriculat. Parintii vor fi, insa, cei care vor raspunde pentru fapta minorului. 
  
  
  
  Accidentati usor
  
  
  
  Doua accidente au avut loc in municipiul Sibiu, chiar in jurul pranzului. Nesupravegheat, un copil de 8
ani a sarit in fata masinii, iar o soferita din Rasinari nu a fost atenta la efectuarea unui viraj la stanga si s-a
tamponat cu un alt autoturism. in ambele cazuri, cei implicati in accident au suferit rani usoare, dar s-au
ales cu o sperietura zdravana. 
  
  
  
  Baut, a ranit doua persoane si a fugit
  
  
  
  ... este isprava unui sofer din Sadu. Barbatul in varsta de 25 de ani nu a mai vazut drumul drept din
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cauza alcoolului si a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea, a parasit partea
carosabila si a intrat in coliziune cu zidul unui imobil din Sadu. 
  
  Imediat dupa producerea accidentului rutier, barbatul a parasit locul accidentului, abandonand masina.
Nu a scapat pentru multa vreme de rigorile legii, pentru ca politistii l-au identificat o ora mai tarziu. Au
aflat si de ce fugise tanarul sofer: testul de alcoolemie a aratat o concentratie de 0,70 mg/l alcool pur in
aerul expirat. Doua persoane au fost ranite usor in urma acestui eveniment rutier. 
  
  Un alt accident a avut loc in Agarbiciu, tot din cauza unui sofer baut. Z. Friedrich, in varsta de 68 de
ani, cetatean strain, in timp ce conducea autoturismul pe raza localitatii Agarbiciu, pe fondul starii de
ebrietate a pierdut controlul asupra autoturismului, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in
coliziune cu un cap de podet. in momentul respectiv pe podet se aflau doi pietoni pe care i-a ranit usor. Şi
in acest caz, soferul a plecat de la locul accidentului fara incuviintarea organelor de politie. A fost
depistat dupa aproape doua ore in localitatea Axente Sever. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul
etilotest, rezultatul testarii fiind de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat.
  
  
  
  Pieton accidentat grav pe DN 1
  
  
  
  Tot un cetatean strain a provocat un accident si pe DN 1, in Saliste. Un pieton angajat regulamentar in
traversare a fost accidentat si a suferit rani grave pentru care a ramas internat la spital. Evenimentul rutier
a avut loc in jurul orei 22. Din primele cercetari, se pare ca soferul in varsta de 42 de ani, domiciliat in
strainatate, in timp ce conducea autoturismul pe DN 1, in localitatea Saliste, ajuns in dreptul unei treceri
pentru pietoni nu a acordat prioritate de trecere un barbat care se afla angajat in mod corect in traversarea
drumului si l-a accidentat. in urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala grava a pietonului, in
varsta de 62 de ani, domiciliat in Miercurea Sibiului. 
  
  Cercetarile in toate aceste cazuri continua.

Cuvinte cheie: sadu  turism  cetatea  rasinari  saliste  axente sever  miercurea sibiului  hamba  municipiul
sibiu  hermann oberth  politie  agarbiciu  sibiul  avas  accident  singur acasa  miercurea  accidente  tura
var
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