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BULETIN INFORMATIV– 31.07.2014 - Intervenţii la inundaţii
În urma manifestării fenomenelor meteorologice din data de 29.07.2014 (ploi
însemnate cantitativ) la nivelul judeţului Dâmboviţa, echipajele de intervenţie din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au fost
solicitate şi au intervenit astfel:
- În comuna Crângurile, sat Voia - Detaşamentul de Pompieri Găeşti şi
Detaşamentul de Pompieri Târgovişte au intervenit cu 2 autospeciale şi 6 subofiţeri
pentru îndiguire şi evacuarea apei din 5(cinci) gospodării (o casă şi 5 curţi);
- În comuna Morteni, sat Morteni - Detaşementul de Pompieri Găeşti a
intervenit cu o autospecială, 1 motopompă şi 5 subofiţeri, pentru îndiguire şi evacuarea
apei din 5(cinci) gospodării;
- În comuna Petreşti, sat Puntea de Greci - Garda de Intervenţie Vişina a
intervenit cu 2 autospeciale, o motopompă şi 8 subofiţeri pentru îndiguire şi evacuarea
apei din 8(opt) gospodării (3 case, 3 beciuri, 2 anexe şi 8 curţi);
- În comuna Corbii Mari - Detaşementul de Pompieri Titu a intervenit cu o
autospecială, 1 ofiţer şi 7 subofiţeri, pentru salvarea a 3(trei) cabaline care au ramas
izolate pe o insulă în mijlocul râul Neajlov. Pompierii au realizat un cordon de salvatori
(pe o lungime de cca.50-60m) asiguraţi cu cordiţe de salvare, cabalinele fiind aduse în
siguranţă la mal, una câte una.
În continuare, la faţa locului, se fac evaluări ale situaţiei gospodăriilor inundate,
urmând ca acolo unde este cazul, echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa să intervină pentru evacuarea apei din gospodăriile
cetăţenilor.
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* * *
În urma solicitării venite de la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Petreşti, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, condus de prefectul
judeţului, a hotărât ca, în perioada 30 iulie – 01 august 2014, să se execute transport de
apă potabilă locuitorilor afectaţi de inundaţii din satul Puntea de Greci - comuna
Petreşti.
Transportul şi distribuţia apei potabile se asigură cu o autocisternă şi cadre de la
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.
De asemenea, în sprijinul populaţiei afectate din localitatea Puntea de Greci a
venit şi Crucea Roşie Dâmboviţa care, în cursul zilei de ieri, a distribuit cca.740 de
sticle cu apă plată îmbuteliată, urmând ca şi în cursul zilei de astăzi să fie distribuite
cca.840 sticle cu apă plată.
Această acţiune de transport şi distribuire a apei potabile este coordonată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa.
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