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Buletin Informativ – 20.06.2011  

  

 În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul 

I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Duminică – 19 iunie, la ora 12:03, pompierii de la Garda Corneşti au 

intervenit în comuna Butimanu - sat Sterianu pentru stingerea unui incendiu izbucnit 

la o anexă gospodărească (bucătărie de vară). Din primele cercetări efectuate la faţa 

locului, se pare că efectul termic produs de un aparat electrocasnic amplasat 

necorespunzător a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul 

anexei pe o suprafaţă de cca.120mp, un frigider, un aragaz, piese de mobilier din 

bucătărie şi cca.1500kg cereale (grâu); 

• Duminică – 19 iunie, la ora 21:13, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte 

au fost solicitaţi în cartierul Priseaca din Mun.Târgovişte pentru sablarea 

carosabilului în urma producerii unui accident rutier; 

• În urma fenomenelor meteo (vânt puternic şi precipitaţii abundente cu 

descărcări electrice) care au avut loc în această noapte, pompierii de la 

Detaşamentul Târgovişte au fost solicitaţi pe DN72 (pe raza Comunei Raciu - sat 

Şuţa Olteni) pentru îndepărtarea unui copac căzut pe partea carosabilă a drumului;  

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 20 de solicitări. 

  - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 14 

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la 

6(şase) solicitări.   

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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