A văzut moartea cu ochii

Marți, 28 aprilie, pe șoseaua ce leagăcartierul Goranu, al municipiului Rm. Vâlcea cu
stațiunea că limănești, varianta Dăești – Jiblea Nouă, s-a produs un stupid accident,
care, din fericire, nu a înregistrat decesul cuiva. În jurul orei 14:00, la intrarea
în comuna Dăești, venind spre Rm. Vâlcea, un că ruțaș, având un tovarăș pe capra
atelajului tras de un cal, a fost acroșat, din spate de o autoutilitară(VL 32 FEV),
proprietatea SC HIDROSERV SA, condus de șoferul Ilie Herșeanu. Cel mai probabil,
conducă torul auto, aflat în spatele că ruței și mult lângă aceasta a virat, din
scurt, la stânga, acroșând că ruța cu roata din spate a autoutilitarei. Ca rezultat al
accidentului, însoțitorul că ruțașului a fost azvârlit de pe caprăsub că ruța
sfărâmatăîn procent de 50%. Victima a fost Florian Popa, un tânăr că sătorit de numai
un an de zile cu o fatădin Jiblea Veche, tatăl unei fetițe de numai trei luni. La fața
locului a venit, urgent, agentul principal Marian Mitu, ajutorul șefului de post din
Dăești care, constatând starea gravăa victimei a chemat salvarea, SPR-ul și Serviciul
de Criminalistică al IJP Vâlcea. Dus în stare de inconștiență, medicii de la Spitalul
de primiri Urgențe din Rm. Vâlcea au făcut chiar și imposibilul ca să-i salveze viața
tânărului accidentat. La ziuă, acesta și-a revenit din coma în care s-a aflat, iar
acum se aflăîn afara orică rui pericol. Agentul de poliție Marian Mitu ne-a declarat:
„Măîngrijoreazăsoarta băiatului accidentat. Poate îl va ține în viațăDumnezeu, că am
aflat că are o familie grea și este extrem de sărac. În privința vinovăției
accidentului, nu măpot pronunța, așteptând concluziile specialiștilor noștri de la SPR
Vâlcea. Oricum, că ruțașul avea vesta reflectorizantă, circula corect și încet, iar

calul nu s-a speriat. Măsurătorile făcute de criminaliști, la fața locului, vor
denunța vinovatul”.

