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Ieri, 03 octombrie, echipajele de pompieri de la I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa
au fost solicitate la 21 arderi necontrolate, în care au ars peste 52 hectare de
vegetaţie uscată și 5 incendii, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (22,2ha);
 Detașamentul Găești (6ha);
 Garda Vișina (4,4ha);
 Detaşamentul Titu (6000mp);
 Garda Potlogi (500mp A1,km53);
 Garda Răcari (4ha);
 Detaşamentul Moreni (Filipești de Pădure-Prahova - 3,5ha);
 Garda Corneşti (11ha);
Echipajele de pompieri au fost sprijinite de Serviciile Voluntare pentru
Situații de Urgență în localitățile: Cornești, Dragomirești, Raciu, Bujoreanca,
Viforâta, Uliești, Șelaru și Filipești de Pădure. SVSU Târgoviște și Bucșani au
acționat singure, fără sprijinul echipajelor de la ISU ”Basarab I” Dâmbovița, în trei
situații de arderi necontrolate.
Echipajele SMURD din cadrul ISU”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit ieri,
03 octombrie, pentru a acorda ajutor medical de urgență la 13 solicitări. SMURD
Târgoviște a intervenit la 11 solicitări, iar echipajul SMURD Titu a intervenit la 2
solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme
din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri

Arderile necontrolate din ultima perioadă continuă să amenințe
siguranța cetățenilor, a gospodăriilor acestora, dar pun în pericol și traficul rutier.
Toate aceste arderi care au loc, aduc un mare prejudiciu instituției din punct de
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lombare,renale și abdominale.

vedere financiar, deoarece la aceste intervenții se consumă o cantitate destul de mare
de carburant. Riscăm să ajungem în situația în care să nu mai putem interveni la
incendiile care se pot produce și care ar putea pune în pericol viața și bunurile
materiale ale cetățenilor.
Facem apel către cetățenii județului să respecte măsurile obligatorii ce se
impun la arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, mai ales că
traversăm o perioadă secetoasă.
În continuare, cadrele inspecţiei de prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I”
Dâmboviţa, prin inspectorii de specialitate, desfăşoară în această perioadă controale
inopinate pentru identificarea terenurilor şi depistarea persoanelor care nu respectă
prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate
şi sancţionarea contravenţională a acestora. Valoarea sancțiunii contravenționale
este cuprinsă între 1000-2500 lei.
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