Biciclist băut, lovit de maşină la Sighetu Marmaţiei
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Accidente rutiere cercetate de poliţişti. Viteza excesivă sau neadaptată la particularităţile de
drum şi de trafic generează accidente grave de circulaţie! Asta li se spune şoferilor zilnic şi cu
toate acestea au loc încă destule accidente rutiere soldate cu victime.
Finalul de
săptămână trecut a adus mai multe accidente rutiere pe raza judeţului. Astfel, vineri, 22 iulie,
poliţiştii din Baia Sprie au fost solicitaţi să intervină pentru soluţionarea unui accident de
circulaţie produs pe raza oraşului. Din cercetările efectuate, poliţiştii au constatat că accidentul
a fost cauzat de neadaptarea vitezei la condiţiile de drum în curbă deosebit de periculoasă. O
femeie de 35 de ani din Câmpulung la Tisa, care se deplasa cu un autoturism pe strada Cloşca
din oraş, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de
26 de ani din Baia Mare.

În urma impactului, o pasageră de 34 de ani din autoturismul care a pătruns pe contrasens a
suferit leziuni corporale. Victima a fost transportată la spital unde a rămas internată sub
supraveghere medicală. Conducătorii auto nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Un al doilea eveniment rutier s-a produs în 24 iulie, pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei. Un
biciclist în vârstă de 52 de ani, care s-a angajat în traversarea străzii Bogdan Vodă din
municipiu pe trecerea pentru pietoni, a fost surprins şi accidentat de un autoturism condus un
tânăr de 22 de ani.

Bărbatul rănit a fost transportat la spitalul din municipiu, unde a rămas internat sub
supraveghere medicală. Ambii participanţi la trafic au fost testaţi cu aparatul etilotest şi s-a
constatat că biciclistul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.În ambele cazuri poliţiştii
continuă cercetările.
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