Doi barbati raniti grav pe pasarela
de la Oltchim

” Atenție la neatenție! ” „am rămas șocatăsăvăd mașina mergând practic singură, pentru că
șoferul era cu capul pe volan, leșinat. Era plin de sânge și alb ca varul. Din fericire, pasagerul din
dreapta a tras frâna de mânăcă altfel intrau în șanț” – ne-a mărturisit o femeie, martorăla
eveniment <?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:oﬃce" />
Marți, 3 octombrie, în jurul orei 12.00, un grav accident de circulație s-a produs la intersecția străzii Uzinei
(pasarela chimice) cu DN 64. Florin Milcă 30 de ani, din localitatea Galicea conducea o Dacie Papuc când a
efectuat un viraj la stânga, nerespectând indicatorul „cedeazătrecerea”. În acel moment, pe banda a II-a,
dinspre Rm. Vâlcea, venea un autocamiona marca ROMAN, condus de Mihai Băzăvan 30 ani, din localitatea
Ionești. „Sincer, nu l-am văzut. În fața lui era un tractor care aștepta sătreacă toate mașinile pentru a face
virajul la stânga. Nerăbdător, șoferul Daciei s-a strecurat pe lângă el și a ieșit din intersecție fărăa se asigura
dacă mai vine vreo mașină. În acel moment, l-am acroșat. Bine că nu aveam decât vreo 60 km/h, că altfel îl
făceam praf” ne-a povestit șoferul autocamionului, Mihai Băzăvan. El este angajat al unei ﬁrme de vâlcene, SC
Cati Ttans SRL și se îndrepta spre Băbeni pentru a parca mașina După ce tocmai onorase o comandă. În urma
impactului, atât șoferul Florin Milică , cât și pasagerul Daciei, Gabriel B. au fost grav răniți. Ei au fost transportați
de urgențăla Spitalul Județean Vâlcea. „Am rămas șocatăsăvăd mașina mergând practic singurăpentru că
șoferul era cu capul pe volan, leșinat. Era plin de sânge și alb ca varul. Din fericire, pasagerul din dreapta a tras
frâna de mânăcă altfel intrau în șanț. La câteva minute și-a revenit și șoferul, însă era șocat și nu scotea nici un

cuvânt. Când a fost scos din mașinăa fost imediat preluat de medicii de pe Ambulanțăcare au venit foarte
repede. Nu știu de ce aici, la pasarelă, nu semaforizeazăcă m-am săturat de atâtea accidente. Pe ﬁecare
săptămânăsunt cel puțin 2-3. Dar, de ce să mămai mir când în fața școlii din Stolniceni nu e nici măcar o trecere
de pietoni pentru copii” ne-a mărturisit o femeie, martorăla eveniment.
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