
Ploile fac prapad si in Sibiu
Sibiul intra, din nou, in alerta din cauza capriciilor vremii. Ploile si, aproape, implicit inundatiile, revin
in forta. Ruperea de nori, de vineri si sambata, a inundat mai multe strazi din Sibiu. Sistemul de
canalizare nu a mai facut fata, iar apa a ajuns sa aiba, in unele locuri, pana la 20 de centimetri pe
sosea. Siroaiele au ajuns si in curtile oamenilor care locuiesc in cartierele periferice, scara unui bloc a
fost complet inundata, iar apa si-a facut loc si in aproximativ 30 de apartamente. Nici restul judetului nu
a scapat de torente, iar culturile sibienilor au fost puse la pamant. In plus, un barbat din Nocrich a murit
fulgerat.
  
  Ploile torentiale cazute, zilele trecute, nu au ferit nici Sibiul de pagube. Cei peste 50 de litri de
precipitatii pe metru patrat care au cazut in municipiu, atat vineri cat si sambata, au inundat zeci de
subsoluri din oras. Nu mai putin de 90 de strazi au fost afectate, iar pompierii au scos apa din pivnitele
localnicilor fara intrerupere. Potrivit raportului intocmit de Inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISUJ)
Sibiu, fortele ISUJ au fost solicitate sa intervina, in municipiul Sibiu, pentru asanarea a 70 de subsoluri,
ale sibienilor cetatenilor, Serviciului Roman de Informatii, Alpha Bank, Hotel Apollo si Restaurant
Paloma. In noaptea de sambata spre duminica au fost interventii si in localitatile Miercurea Sibiului,
Cristian si Agnita. Detasamanentul de pompieri Medias a fost si el solicitat pe raza comunei Tarnava,
alaturi de  Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta. “In timpul operatiunilor de inlaturare a efectelor
inundatiilor, fortele de interventie au reusit sa salvaze sase persoane si importante bunuri materiale. Nu
s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti" , sustine Dorin Teodorescu, purtator de cuvant al Prefecturii
sibiene.
  
  Ucis de traznet
  Furtunile care s-au abatut asupra judetului au ucis un sibian. Un barbat din Nocrich a murit, la sarsitul
saptamanii, in timp ce o ploaie torentiala s-a dezlantuit in zona. Ciobanul, de 32 de ani, mergea, zilnic, cu
oile la camp. Sambata dimineata, el a fost gasit de catre sateni, fara suflare pe camp. In plus si o parte din
turma era fara viata. Animalele zaceau moarte langa barbat, fara ca cineva sa stie ce s-a intamplat.
Tragedia s-a produs pe locul de pasunat al satului, cunoscut sub denumirea “In grosi" . Speriati, oamenii
au alertat politia. Odata ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca moartea ciobanului a fost provocata
de un trasnet. O parte din animalele acestuia au avut aceeasi soarta. 
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