
Trei accidente, sase r�iti
♦ La sfarsitul saptamanii trecute, pe drumurile din judet au avut loc trei accidente, soldate cu sase
persoane ranite 
  
  Accidentele au fost cauzate fie de neatentia in condus si de consumul de alcool, in cazul soferilor, fie, in
cazul pietonilor, de traversarea strazii fara masuri de precautie.
  Primul dintre accidente a avut loc vineri noaptea, la intrarea in localitatea Nocrih, in jurul orei 22.30.
Din cauza vitezei si pentru ca era beat, soferul de 19 ani al unui Opel Kadet a pierdut controlul volanului
intr-o curba la dreapta si a iesit in decor. In urma tumbelor efectuate de masina, toti cei patru pasageri au
ajuns la spital, unde au primit ingrijiri medicale. Nici unul dintre ei nu a fost ranit, insa, foarte grav.
  Sambata dimineata, in Sibiu, la intersectia Caii Dumbravii cu Bulevardul Mihai Viteazu, o tanara a fost
accidentata pe trecerea de pietoni. Graba cu care se indrepta catre Rasinari a facut-o pe soferita de 34 de
ani sa nu observe femeia care incerca sa treaca strada, pe o trecere de pietoni. Marcela R., de 22 de ani, a
fost lovita din plin de VW Polo si a fost dusa la spital, unde a ramas internata cu multiple fracturi. soferita
imprudenta s-a ales cu carnetul suspendat si cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.
  
  La numai cateva ore, politistii au fost chemati la un alt eveniment rutier, petrecut tot pe Bulevrdul Mihai
Viteazu. O femeie de 29 de ani, care iesise la plimbare impreuna cu bebelusul ei, a incercat sa traverseze
strada, dar fara sa se asigure. Roxana M. a fost lovita din plin de un taxi, care efectua o manevra de mers
inapoi, fiind transportata la spital cu un picior fracturat. Copilul, aflat intr-un carucior, a scapat
nevatamat.
  
  Adrian DAVID
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