Accident în Petrova: A furat o maşină, s-a urcat la volan beat şi fără permis, a intrat cu ea într-o casă, apo
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Un accident de circulație s-a produs în noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localității Petrova, pe
drumul național 18.
În urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube
materiale, relatează Vasile Dale.
La ora 3.40 un bărbat din Petrova
a sesizat poliția prin 112 despre faptul că un autoturism BMW a fost implicat într-un accident
rutier, însă la volan nu este nicio persoană.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că faptele sesizate se
adeveresc. Autoturismul BMW, înmatriculat în județul Cluj, prezenta avarii în partea din față.
În scurt timp, un alt echipaj de poliție a oprit un autoturism pentru control. Poliţiştii au identificat
șoferul, un tânăr de 27 ani, din Repedea, o tânără de 21 ani, din Bistra (pasageră dreapta față),
iar pe bancheta din spate un tânăr de 18 ani din Repedea.

În cele din urmă, tânărul de 18 ani a recunoscut că el a condus autoturismului BMW implicat în
accidentul din Petrova.
A declarat polițiștilor că într-o curbă la dreapta, încercând să evite un câine, a pierdut controlul
volanului, a ieșit de pe șosea, a lovit un gard, apoi un podet și s-a oprit în peretele unei case.

A mai spus că era singur în autoturism în momentul producerii accidentului și că după accident
a stat la ocazie pentru a ajunge la Sighetu Marmației.
Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind 0,68 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Astfel a fost condus la Centrul de Permanenţă Ruscova pentru a-i fi recoltate probe de
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

El a recunoscut în fața polițiștilor că nu posedă permis de conducere de nicio categorie. Ba
mai mult, a spus că a furat autoturismul BMW din fața unui imobil din Repedea.
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