
Casa prabusita la Valea Viilor
Nenorocirea a lovit vineri dupa-amiaza o familie din Valea Viilor. intregul perete exterior al casei s-a
prabusit in doar cateva secunde, proprietarul casei fiind la doar cativa pasi de un accident groaznic. Cum
s-a ajuns insa aici. Proprietarul casei spune ca de mai multa vreme are probleme mari cu apa care ii
inunda pivnita, nu de putine ori omul fiind nevoit sa scoata zeci de galeti de apa din beci. in plus, o
conducta de alimentare cu apa a casei vecinului sau i-ar cauza tot felul de probleme, printre care unele
scurgeri de apa la fundatia casei, totul culminand vineri dupa-amiaza cu prabusirea intregului zid exterior
al casei. Barbatul ne-a spus ca a vorbit in repetate randuri cu vecinii sai pentru a sapa un sant de drenaj, in
vederea protejarii casei. Din pacate, omul s-a apucat prea tarziu de aceasta lucrare, iar vineri dupa-amiaza
zidul casei a cedat. Spre norocul lor, proprietarii au reusit sa salveze mare parte din lucruri, mobila si mai
multe obiecte din casa, pe care le-au depozitat la cunostinte. Nenorocirea este ca imobilul nu mai poate fi
sub nicio forma locuit, casa avand nevoie de o reabilitare din temelii. "Am avut foarte multa apa de la o
fantana de la o vecina si am vrut sa sap un sant pentru drenaj. S-a adunat foarte multa apa si pana sa
reusesc sa sap santul, vineri la ora 3 fara 5 s-a prabusit casa. Eram aici jos in sant cand mi-a cazut o
bucata de mortar pe umar. Am sarit imediat din sant, appo a cazut tot peretele ", ne-a spus Anton Exner,
proprietarul casei.
  
  Cand am ajuns ieri la Valea Viilor, sotia proprietarului ne-a asteptat in poarta a ceea ce pana vineri
dupa-amiaza le era casa. A apelat la reprezentantii presei pentru ca spune femeia, pana duminica niciun
oficial din cadrul primariei din localitate nu s-a deplasat pentru a vedea la fata locului aceasta adevarata
drama. "Acum stam la niste vecini, care ne-au primit in casa lor, sa stam cateva zile. Noi dormim in
bucatarie, avem un pat pliant. Mobila si ce am reusit sa recuperam din casa noastra am bagat pe la alti
vecini prin grajduri si in sura, iar hainele le-am pus in saci. Ceea ce imi doresc cel mai mult acum este sa
am o singura camera unde sa stau, nu astept altceva. Am luat un credit anul trecut sa facem casa asta, iar
acum nu mai am din ce sa platesc ratele. Am fost la primarie inainte sa cada casa si le-am spus ca avem
probleme si mi-au tot promis ca vin-vin si nu au mai venit. Cand a cazut zidul am fost la domnul primar
si ne-a tinut la usa, ca pe caini si ne-a dat o paine. Ne-a mai zis ca vine sa vada, dar nu a venit nici pana
astazi ", ne-a spus plangand, femeia.
  
  Ce spune primaria?
  
  Edilul din Valea Viilor era la curent cu situatia disperata a familiei care a ramas de vineri fara casa.
Avram Pinte spune ca astazi, membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta se vor deplas ala fata
locului pentru o prima evaluare a situatiei. "Familia respectiva s-a mutat recent in Valea Viilor si si-a
cumparat o casa, probabil nu de cea mai buna calitate. Multe case de la noi sunt fara fundatie solida, au
caramida in loc de piatra si in plus, acolo este si o zona cu foarte multe izvoare si probabil apa din izvor a
deviat spre fundatia casei. Probabil ca au gresit ca au sapat acel sant langa fundatie, sant care a cauzat
caderea zidului. Le-am spus ca luni la prima ora o sa fim acolo cu membrii Comitetului pentru Situatii de
Urgenta, o sa intocmim un material si o sa solicitam sprijinul Prefecturii. Din pacate, cu o locuinta sociala
nu putem sa ii ajutam, pentru ca toate au fost date, insa incercam sa gasim o solutie ", ne-a spus primarul
din Valea Viilor.
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