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Buletin Informativ – 05.10.2011 - Arderi necontrolate! 

  

 Ieri, 04 octombrie, echipajele de pompieri de la I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa 

au fost solicitate la 25 arderi necontrolate, în care au ars peste 68 hectare de 

vegetaţie uscată și un incendiu la o acoperișul unei locuințe, astfel: 

 Detaşamentul Târgovişte (41ha); 

 Detașamentul Găești (9000mp);  

 Garda Vișina (1ha);  

 Detaşamentul Titu (10ha);  

 Garda Potlogi (2000mp A1,km51); 

 Garda Răcari (2ha); 

 Garda Corneşti (8ha); 

În patru situații arderile necontrolate au produs și pagube materiale. În 

localitatea Ghergani flăcările au distrus stâlpii de susținere de la un gard pe o 

lungime de cca.200m, în comuna Ulmi focul a afectat 68 de pomi fructiferi în 

proporție de cca.30%, la Vișina au fost distruse 2 cruci dintr-un cimitir și la 

Odobești flăcările, care au mistuit 2 ha de vegetație uscată, au distrus o cultură de 

vinete, cca.30kg. 

Garda de Intervenție Răcari a acționat în localitatea Slobozia Moară pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei construcții. Din primele cercetări 

se pare că un scurtcircuit la un cablu electric defect a fost cauza probabilă a 

producerii incendiului. Flăcările au distrus acoperișul contrucției pe o suprafață de 

aprovimativ 180 mp. 

Echipajele SMURD din cadrul ISU”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit ieri, 

04 octombrie, pentru a acorda ajutor medical de urgență la 9 solicitări. SMURD 

Târgoviște a intervenit la 7 solicitări, iar echipajul SMURD Titu a intervenit la 2 

solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme 
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din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare, 

renale și abdominale. 

*  *  * 

 În ultimele zile inspectorii de prevenire au aplicat 6 sancțiuni 

contravenționale în cuantum de 5000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale 

privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate. Localitățile pe 

raza cărora au fost surprinse persoane care nu au respectat prevederile legale 

referitoare la arderile necontrolate sunt: Dragomirești, Sălcioara, Nucet, Bucșani și 

Comișani. 

 Acțiunea de identificare și sancționare a persoanelor care nu respectă 

prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate 

va continua și în perioada următoare prin executarea de controale inopinate pe raza 

localităților județului.   
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