
Stare de alerta la Cisnadie
Situatie fara precedent in al treilea oras ca dimensiune din judetul Sibiu. De mai bine de sase zile aproape
17.000 de cisnadieni stau fara apa potabila sau apa menajera si nimeni nu le poate spune cand se va
remedia problema. Institutia Prefectului a pus tot judetul pe jar si incepand de astazi in Cisnadie sunt
asteptate ajutoarele. Pana atunci, mii de oameni se vad nevoiti sa aduca apa la bloc cu bidoanele sau cu
galetile de la izvoare sau de la familiile care au fantani in curte.

 Cisnadienii s-au trezit fara apa la sfarsitul saptamanii trecute. Situatia este cu atat mai grava cu cat marea
majoritate a oamenilor spun ca nici macar nu au fost anuntati ca vor ramane fara apa. Cu atat mai mult
pentru o perioada de timp atat de indelungata. „Eu urmaresc anunturile din oras la televizor dar nu au
anuntat nicaieri ca ne vor lasa fara apa. Maine trebuie sa merg cu masina la izvor, in vale, sa iau bidoane
cu apa pentru ca de la magazin nu pot sa tot cumpar. Vecinii mi-au spus ca se ia apa dar n-am mai apucat
sa pun deoparte ", spune unul din locuitorii zonei Piata Noua. Marea majoritate a cisnadienilor din zona
Piata Noua s-au aprovizionat zilele acestea cu apa de la fantanile din periferia orasului sau de la izvoarele
captate. in aceeasi situatie se gasesc cei mai multi cisnadieni.

 in urma presiunii oamenilor primarul orasului, Johann Krech, a facut apel la autoritatile judetene pentru
a-i sari in ajutor. Krech a declarat ca nu poate spune precis cand se va remedia situatia si ca apa poate
reveni in casele cisnadienilor si intr-o jumatate de ora si in cateva zile. Alertat, prefectul Ilie Mitea s-a
deplasat personal la Cisnadie si a dispus imediat luarea unor masuri de urgenta. „Problema eu cred ca se
va rezolva peste vreo doua zile. Pana atunci am dispus un plan de masuri structurat pe doua directii: una
se refera la aprovizionarea cu apa a cetatenilor cu cisterne de la Sibiu si Medias, iar cealalta directie se
refera la deblocarea conductei principale care a inghetat ", a declarat prefectul Ilie Mitea.

 Astfel, incepand de astazi Societatea Apa-Canal SA, Romgaz, Institutul pentru Situatii de Urgente,
Academia Fortelor Tereste si alte institutii incep sa aduca in Cisnadie cisterne cu apa potabila si utilaje
pentru apa menajera. Desi de aprovizionarea cu apa a Cisnadiei se ocupa firma SC Prescom SA, conform
autoritatilor pana in acest moment nimeni nu se face vinovat de situatia fara precedent creata. „Pana nu
vedem clar ce s-a intamplat si pana nu se rezolva problema nimeni nu este vinovat ", a declarat prefectul
Ilie Mitea. Acesta a mai spus ca nu se poate da vina pe cineva pentru ca a inghetat conducta si a explicat
ca dopul de gheata ar fi aparut dupa golirea unui rezervor, in conducta intrand si o cantitate de mal care a
inghetat si nu poate fi deblocata.

 Drumul Cisnadie – Sadu blocat tot de gheata
 Lipsa apei nu este singura problema cauzata de ger iarna aceasta in Cisnadie. in primele zile ale acestui
an drumul judetean Cisnadie-Sadu a fost inchis dupa ce o conducta de apa de mari dimensiuni s-a spart
din cauza gerului. Apa a tasnit in cantitati foarte mari pe carosabil unde a inghetat. Pentru a sparge gheata
si a repara conducta drumarii au fost nevoiti sa inchida drumul judetean Cisnadie-Sadu.
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