Veşti proaste pentru şoferi!

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aﬁşat,
miercuri, noile tarife de referinţă RCA, la care se vor raporta
asigurătorii atunci când vor face noile preţuri pentru
poliţele RCA, iar acestea sunt semniﬁcativ mai mari decât
cele stabilite în luna octombrie 2018.
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Preţurile RCA ar putea creşte
semnificativ în următoarele
6 luni
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Lucrările de reabilitare
a bulevardului zălăuan
au fost reluate
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La Şimleu Silvaniei, investiţii cu
bani europeni:

Spitalul orăşenesc ''Dr. Ioan Puşcaş''
va fi reabilitat
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RAR a lansat o aplicație prin care
poți verifica în timp real istoricul
oricărei mașini
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Tragedie pe bulevard!

Doi vârstnici și-au pierdut viața într-un cumplit
accident de circulație
Un cumplit accident de circulaţie a avut loc ieri, în
jurul orei 13.30, în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul,
în apropiere de zona Ceasului. Șoferul unui autoturism
Dacia 1310 care circula dinspre gară către centru a
încercat să vireze la stânga, fără să se asigure, în scuarul
de lângă trecerea de pietoni și a fost izbit în plin de un
autovehicul SUV Mercedez care venea cu viteză din
direcţia opusă. În urma accidentului trei persoane au
suferit leziuni, două dintre ele ﬁind în stare extrem de
gravă după impact - șoferul și ocupantul locului din
dreapta aﬂaţi în Dacie. Mai multe echipe de poliţiști,
pompieri și de la Ambulanţă au sosit la faţa locului. Din
păcate, după zeci de minute de resuscitare, atât șoferul
Daciei, în vârstă de 80 de ani cât și soţia acestuia, de 76
de ani, pasageră pe locul din dreapta în autoturism, au
decedat. Pasagera de pe locul din dreapta din
Mercedes, în vârstă de 37 de ani a suferit leziuni

ușoare.Poliţiștii urmează să stabilească atât cauzele,
cât și împrejurările în care a avut loc această
tragedie.Șoferul SUV-ului urmează să ﬁe cercetat
pentru ucidere din culpă, ﬁind deschis un dosar penal
în acest sens.
 F. N.
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