
Un sofer baut si fara permis a provocat un accident, pe Drumul Hotilor
Un barbat de 60 de ani a ajuns astazi la spital, in urma unui eveniment rutier petrecut pe Drumul Hotilor.
Barbatul circula regulamentar, dinspre Sibiu, cand a fost izbit in plin de un BMW. Politistii ajunsi la fata
locului au constatat ca cel care a provocat accidentul era si baut, nu avea nici permis iar masina pe care o
conducea avea montate placute apartinand unui alt autoturism. "Din primele cercetari rezulta ca este
vorba despre un accident de circulatie in care au fost implicate doua autoturisme, conducatorul unuia
dintre acestea se afla sub influenta alcoolului, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,78
miligrame/litru alcool pur in aerul expirat, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un auto Matiz
care circula regulamentar. Tot din primele cercetari rezulta faptul ca placutele montate pe autoturismul
BMW implicat in accident apartin unui autoturism Renault iar conducatorul acestuia nu detine permis de
conducere pentru nicio categorie", a spus agentul sef Florin Bara, din cadrul Serviciului Rutier Sibiu. 
  
  Scos din masina de Descarcerare 
  
  Martorii povestesc ca soferul BMW-ului circula cu viteza. "L-am vazut cand a venit dinspre Şura, venea
tare, m-a depasit, si cand am ajuns aici l-am vazut, deja s-a bagat in Matiz. Şoferul de pe Matiz era plin de
sange, l-au scos, dar era constient", a povestit Alexandru Catinean, martor al evenimentului. Şoferul
Matiz-ului a fost scos din masina de cei de la Descarcerare si transportat de urgenta la spital, unde se afla
inca in investigatii. "Din primele investigatii pacientul are un traumatism cranio cerebral cu amnezie
retrograda, contuzie toracica, contuzii la nivelul mainii stangi si genunchiului drept. Acesta ramane pentru
investigatii si tratament la Unitatea Primiri Urgente", precizeaza Raluca Pusca, purtator de cuvant al
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.
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