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Ieri, de Ziua Națională a României, un tânăr a produs un accident rutier, după ce ar fi
consumat alcool.

Polițiștii Municipiului Calafat au fost sesizați, ieri, de 1 decembrie, cu privire la faptul că, în
Moțăței, s-a produs un accident de circulaţie.
Echipaje de poliție s-au deplasat la faţa locului, iar potrivit reprezentanților IPJ Dolj, este vorba
de un tânăr de 29 de ani, din Moțăței, cre în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 561
A, în localitatea de domiciliu, a pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea
carosabilă și a lovit un stâlp din ciment.
Șoferul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, acesta a fost
testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele
bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală
din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.
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Și poliţişti din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Pleniţa au avut parte de șoferi băuți. Aceștia au
oprit pentru control, pe strada Digului din Caraula, un autoturism condus de un bărbat de 37 de
ani, din localitate. Testat cu aparatul etilotest, șoferul a avut o concentrație de 0,91 mg/l alcool
pur în aerul expirat.
Persoana în cauză a fost transportată la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, iar poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de
conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.
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