
Incendiu la un atelier auto:  trei masini s-au facut scrum
Trei masini si acoperisul unei case au ars, sambata noaptea, in urma unui incendiu izbucnit la un service
auto din cartierul Turnisor. 
  
  Flacarile s-au extins cu repeziciune de la service la casa vecinilor. Oamenii spun ca au auzit bubuituri si
au crezut ca e furtuna. Cand au deschis usa la intrare, fumul dens le-a intrat in casa. Afara ii asteptau
imagini de cosmar: la atelier flacarile erau pana la acoperis, iar casa lor risca sa cada prada focului. Au
sunat imediat la 112. " Am vazut flacari. Eram in casa. Am auzit bubuituri. Am iesit afara. Noi am crezut
ca e furtuna si a intrat fumul peste noi ", a spus Adriana Sasu, proprietara casei la care s-a extins incediul.
Femeia a declarat ca nu mai conteaza nimic decat ca atat ea, cat si familia sunt in viata. Crede, insa, ca
vecinul ei a exagerat cu lucrul la service, pentru ca repara foarte multe masini. 
  
  O alta vecina, care era intr-o casa din apropiere s-a speriat de bubuiturile pe care le-a auzit. Oamenii s-au
temut de ce era mai rau: rezervoarele masinilor puteau exploda oricand. Pompierii s-au luptat mai bine de
doua ore pentru a stinge incendiul. Focul a mistuit service-ul si casa vecinilor pe o suprafata totala de
aproxiamtiv 200 de metri. " Echipajele de pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Sibiu s-au
deplasat la fata locului cu trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Pompierii sibieni au
constatat ca incendiul se manifesta cu violenta la service si s-a extins si la o casa situata in vecinatate,
mai exact la acoperisul acesteia. in atelier erau diferite echipamente depozitate si la prima vedere am
constatat ca erau si trei masini parcate in interior " , a declarat Silviu Albisor, purtatorul de cuvant al ISU
Sibiu.
  
  in urma cercetarilor efectuate dupa ce a fost stins focul, pompierii spun ca incendiul a izbucnit din cauza
unui scurt-circuit electric in interiorul service-ului auto.
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