
<b>Se revars�apele</b>
Sibiul se afla pe lista judetelor cu risc ridicat la inundatii . Cele mai periculoase rauri, din acest punct de
vedere, sunt Hartibaciul si Tarnava Mare . Ieri, apa a patruns in doua case din Talmacel
  
  Raurile din judetul Sibiu sunt in pericol de a se revarsa. Autoritatile sunt in priza si avertizeaza ca
pericolul producerii de inundatii este foarte mare. Prefectura Sibiu a primit, la inceputul acestei
saptamani, un avertisment legat de incalzirea vremii si topirea zapezii, care ar putea duce la cresterea apei
pe mai multe cursuri de rauri din judet. Singurele zone in care s-au inregistrat, la ultimele avertismente cu
inundatii, cresteri peste cotele de atentie au fost pe raul Hartibaciu. Primul incindent produs de tipirea
zapezii a avut loc, ieri, la Talmacel, unde apa a patruns in doua case. 
  
  Zona Darlos, cea mai expusa inundatiilor
  Zonele cele mai expuse din judet sunt pe Tarnava Mare, la Darlos si pe raul Hartibaciu, in preajma
orasului Agnita si in zona Bradeni.
  In 2004, pe teritoriul judetului Sibiu s-au facut lucrari de regularizare in zona Darlos, pe Tarnava Mare,
acolo unde exista cel mai mare pericol de inundatii.
  Reprezentantii guvernului au atras atentia tuturor responsabililor din tara, inca de la finele saptamanii
trecute, ca nu e de joaca si le-au recomandat sa ia masuri in acest sens. 
  Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului a cheltuit fonduri in valoare totala de 2.031 de
miliarde de lei, destinate lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, de inlaturare a calamitatilor naturale
provocate de viituri si evitare a pierderilor de vieti omenesti. 
  
  Apa a intrat in doua case din Talmacel
  Ieri seara, subsolurile a doua case din localitatea Talmacel au fost inundate. Pentru rezolvarea situatiei  a
fost nevoie de interventia unor echipe de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru situatiile de urgenta.
Pentru scoaterea apei din case, s-au folosit doua motopompe si o pompa electrica. 
  Inundatiile s-au produs din cauza temeperaturilor ridicate din ultimele zile, care au dus la topirea
zapezii. Ninsoarea abundenta a format, saptamanile trecute, un pod de gheata la intersectia a doua parauri
din localitate. De cum a dat caldura,  insa, acesta a inceput sa se dezghete. Pentru a reduce pericolul
inundatiilor si mai mari, podul trebuie  distrus, iar pompierii il pot detona numai cu explozibil.  
  
  Claudia BUIDAN
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