
Incendiu pe Matei Millo - un om a murit carbonizat
Cei doi se aflau intr-un saht atunci cand s-a declansat incendiul. Proprietarul garajului a reusit in ultimul
minut sa se salveze, insa cel care il ajuta la repararea unei masini nu a mai avut nicio sansa. "N-am auzit
decat o bubuitura puternica care m-a speriat, si apoi am iesit si am vazut flacari imense iesind pe usa
garajului si pe geamuri. Proprietarul a izbutit sa iese, ars complet pe cap, si sa dea telefon la pompieri", a
povestit Maria Pal, vecina a celor in garajul carora s-a intamplat nenorocirea. 
  
  Nu se stie deocamdata cauza incendiului
  
  La fata locului au ajuns de urgenta pompierii sibieni, cu trei autospeciale. Deocamdata, acestia nu pot
spune de la ce s-a declansat incendiul. "Am ajuns la fata locului, am facut interventia cu trei autospeciale
si o ambulanta, am solicitat sprijinul organelor abilitate pentru acordarea de ajutor. Cauza este in curs de
stabilire, nu putem stabili acum, in acest moment, daca a fost explozie sau nu a fost explozie, informatia
pe care o avem este ca aceasta societate comerciala facea doar reparatii mecanice, nu si
tinichigerie-vopsitorie", a spus locotenent-colonelul Cosmin Balcu, seful Inspectoratului pentru Situatii
de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" al judetului Sibiu. 
  
  Prieten cu proprietarul
  
  La locul tragediei s-au deplasat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca, iar acestia sustin ca
barbatul care a murit nu era angajat al service-ului unde a avut loc incendiul. "Din primele cercetari
rezulta ca la service-ul auto apartinand unei persoane fizice s-a declansat un incendiu. Nu avem detalii,
proprietarul este la spital, nu s-au putut lua declaratii, dar am gasit la fata locului un rezervor de benzina
demontat, pe el practic se gaseste un fasung al unei lampi portabile, este foarte probabil ca benzina in
contact cu becul sa se fi autoaprins si sa se fi declansat incendiul. Separat a fost gasita si o butelie cu
butan, robinetul este deschis, si putea fi si aceea o cauza, acumularea butanului in saht. Practic decedatul
nu avea calitate de angajat, ei erau prieteni, fosti colegi, probabil era venit chiar numai sa ajute", a spus
Mihai Magdoiu, director adjunct in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu. 
  
  Proprietarul este la spital 
  
  Barbatul in garajul caruia s-a intamplat nenorocirea, in varsta de 57 de ani, a ajuns la spital cu arsuri de
gradele II si III pe fata, cap, gat, maini si antebrat. "Pacientul a ajuns la Unitatea Primiri Urgente, a primit
ingrijiri medicale si a fost transferat in cadrul sectiei Chirurgie Plastica, pentru supraveghere si tratament
de specialitate", precizeaza Raluca Pusca, purtator de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Sibiu.
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