
O terasa mistuita intr-un incendiu
Pompierii sibieni au avut de lucru duminica dimineata, cand un incendiu a izbucnit la terasa unui
restaurant de pe Şoseaua Alba Iulia. Pompierii s-au deplasat imediat la locul solicitarii cu 3 autospeciale
si au reusit stingerea incendiului la aproximativ o ora de la izbucnire. Terasa cuprinsa de flacari era
situata deasupra unui club, insa din fericire nicio persoana nu a fost afectata de incendiu. "Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta "Capitan Dumitru Croitoru " al judetului Sibiu a intervenit pentru stingerea si
localizarea unui incendiu izbucnit la un centru comercial de pe strada Alba Iulia. in urma incendiului a ars
terasa pe o suprafata de 100 de metri patrati, dar si obiecte de mobilier (mese, scaune). Cauza incendiului
etse in curs de stabilire, din primele cercetari avem doua ipoteze: o cauza de natura tehnica sau o actiune
intentionata ", ne-a spus locotenentul Silviu Albisor, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu. 
  
  Incendiul de duminica noaptea vine la o saptamana dupa ce un club din Sibiu a ars in urma unui
incendiu provocat de mai multe persoane care au aruncat inauntru cocktailuri Molotov. Incendiul puternic
a mistuitsambata trecuta de dimineata, clubul Liquid, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Sibiu,
dar si restaurantul Dobrun, ambele aflate in centrul Sibiului. Toate indiciile arata ca focul a fost pus de o
mana criminala. Peste 100 de pompieri s-au luptat cu flacarile timp de mai bine de 7 ore. Tot
Detasamentul ISU Sibiu a fost la datorie. Interventia a fost una extrem de dificila, din cauza accesului
greu in zona, dar si din cauza ca inauntru focul a ars mocnit timp de mai bine de doua ore, fapt ce a
degradat atat de mult structura, incat pompierii s-au aflat in real pericol. Au fost nevoiti sa iasa afara din
cladire si sa actioneze din exterior, pentru ca structura se putea surpa oricand.
  
  Autorii respectivului incendiu sunt cautati si acum de politisti.

Cuvinte cheie: alba iulia  sibiul  liquid  dumitru croitoru  cluburi  cluburi din sibiu  strada alba  restaurant
centrul sibiului  isu sibiu  cocktailuri  situatii de urgenta  strada alba iulia  scaun  autospeciale  exterior

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/alba+iulia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/liquid
https://www.sibiul.ro/cauta/1/dumitru+croitoru
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluburi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluburi+din+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+alba
https://www.sibiul.ro/cauta/1/restaurant
https://www.sibiul.ro/cauta/1/centrul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/isu+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cocktailuri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/situatii+de+urgenta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+alba+iulia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/scaun
https://www.sibiul.ro/cauta/1/autospeciale
https://www.sibiul.ro/cauta/1/exterior

