
Gospodarii din municipiul Sibiu, inundate din cauza ploilor
Mai multe gospodarii din zona rampei Ştefan cel Mare au fost inundate ieri, din cauza ploilor abundente,
pentru evacuarea apei intervenind pompierii din cadrul ISU Sibiu cu o motopompa speciala. 
  
  Localnicii spun ca nu este prima data cand apa le intra in case si in curti si dau vina pe o lucrare de
canalizare prost facuta pentru un cartier rezidential construit in 2008 in apropiere de casele lor, dar care
face parte din comuna Şelimbar, si pentru care un parau a fost redirijat printr-un tub de dimensiuni
insuficiente pentru a face fata unui debit mare de apa. De atunci, de fiecare data cand ploua mai
abundent, paraul se revarsa in curtile oamenilor.
  
  "Cand a bagat canalul, firma din Şelimbar a spart podul. A pus un tub provizoriu si asa a ramas, iar
acum, de fiecare data cand ploua ca lumea, promit ca vor veni sa termine treaba. Au venit reprezentanti ai
Primariei Şelimbar, a venit si constructorul si toti au spus ca repara. Dupa ce se duce apa, totul ramane in
faza de studiu. Cand am vazut iar potopul m-am speriat, ca stiu ca in 2008 a fost 60 de centimetri apa in
casa ", a spus Ioan Popa, sibianul care si-a vazut gospodaria plina cu apa. 
  
  
  
  Neputinciosi in fata potopului
  
  
  
  Oamenii au incercat sa se ajute singuri cum au putut, ridicandu-si porti mari zidite, iar cand au vazut ca
vine ploaia, au pus saci cu nisip pentru a impiedica apa din drum sa le intre in curte, insa nu au reusit
decat sa amane dezastrul. "De ieri dupa-masa (duminica - n. red.) tot stam in strada, incercam sa blocam
sa nu mai intre apa in curte. De 24 de ore suntem in aceasta situatie. A fost apa si de un metru in casa.
Acum doua saptamani s-a intamplat acelasi lucru. La fiecare ploaie torentiala patim acelasi lucru. Anul
acesta a fost jale ", a povestit Florin Muscan. 
  
  Vazand ca nu pot razbi singuri si ca apa este din ce in ce mai mare, cele cateva familii care locuiesc la
limita municipiului Sibiu cu comuna Şelimbar au sunat la 112, iar pompierii au intervenit cu o
motopompa speciala care evacueaza 5.000 de litri de apa pe minut. 
  
  in urma solicitarii cetatenilor, Detasamentul de Pompieri Sibiu a intervenit cu o motopompa de mare
capacitate, care evacueaza 5.000 de litri pe minut, pentru evacuarea apei din curtile inundate in urma
precipitatiilor abundente din ultima perioada. in acest sens, incercam sa evacuam apa din curtea
cetatenilor si am anuntat si Electrica pentru ca in apropiere este un post de transformare, care ar putea
risca sa aiba avarii in cazul neluarii masurilor. Sistemul de canalizare face fata deocamdata la debitele
actuale ", a declarat corespondentului Mediafax, locotenent-colonelul Virgil Giurgiu, prim-adjunct al
inspectorului sef al ISU Sibiu. 
  
  in Sibiu ploua necontenit de mai bine de o saptamana, iar meterorologii anunta ca si in zilele urmatoare
situatia va ramane neschimbata.
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