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 BULETIN INFORMATIV– 10.12.2014 - Intervenţii la inundaţii. 
   

 În urma precipitaţiilor abundente căzute în ultimele zile în Judeţul Dâmboviţa, 

echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate 

marţi - 09 decembrie 2014, pentru evacuarea apei din 31 de gospodării cetăţeneşti 

(curţi/beciuri/anexe) situate în 9 localităţi şi curtea unui operator economic, intervenind 

după cum urmează: 

 Detaşamentul Titu  

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unui 

operator economic - oraş Titu (cartier Plopu); 

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curţile a 2 

gospodării - în comuna Braniştea (sat Dâmbovicioara); 

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curţile a 3 

gospodării - în comuna Costeştii din Vale (sat Costeştii din Vale); 

 Detaşamentul Moreni 

 a acţionat o motopompă pentru evacuarea apei din 6 gospodării (6 curţi şi 

2 beciuri) - în Mun.Moreni, strada I.L.Caragiale; 

 Detaşamentul Găeşti  

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curţile a 3 

gospodării - în comuna Crângurile (sat Voia); 

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie 

(curte şi anexă) - în comuna Ulieşti (sat Mânăstioara); 

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din 3 gospodării (3 

curţi şi o anexă) - oraş Găeşti, str.Fundătura Nicolae Titulescu; 
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 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei 

gospodării - oraş Găeşti, str.Aurel Vlaicu; 

 Garda Corneşti  

 a acţionat cu două motopompe pentru evacuarea apei din curţile a 3 

gospodării - în comuna Cojasca (sat Iazu); 

 a acţionat cu două motopompe pentru evacuarea apei din curţile a 3 

gospodării - în comuna Bilciureşti (sat Bilciureşti); 

 Garda Răcari  

 a acţionat cu o motopompă pentru evacuarea apei din 6 gospodării (curţi 

şi anexe) - în comuna Conţeşti (sat Bălteni); 

 Ofiţeri şi subofiţeri din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, aflaţi în teren, 

monitorizează zonele vulnerabile la inundaţii, subunităţile inspectoratului fiind pregătite 

în orice moment pentru a acţiona în vederea limitării şi eliminării efectelor produse de 

de fenomenele meteorologice periculoase ce s-au produs sau care se pot produce în 

această perioadă. 

 Situaţia din judeţ este monitorizată permanent de Comitetul judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă, prin Secretariatul Tehnic Permanent asigurat de I.S.U. „Basarab I” 

Dâmboviţa, pentru a fi în măsură să intervină operativ acolo unde situaţia o impune. 

*    *    * 

Pentru a preveni şi limita efectele produse de inundaţii, cetăţenii sunt 

obligaţi să respecte următoarele măsuri: 

- întreținerea (curăţarea, degajarea şi decolmatarea) șanțurilor, rigolelor şi 

canalelor de scurgere a apelor pluviale şi realizarea, acolo unde nu există, a acestora; 

- drenarea şi asigurarea curgerii apei către şanţurile de captare, astfel încât în 

gospodării aceasta să nu mai băltească; 

 - deţinătorilor de construcţii situate pe direcţia viiturilor de pe versanţi, li se 

recomandă realizarea unor canale de captare şi dirijare a apei; 
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