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COMUNICAT DE PRESĂ
În urma averselor cu caracter torenţial însoţite de grindină, a intensificării
vântului cu aspect de vijelie, cât şi a descărcărilor electrice, în judeţul Dâmboviţa,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa a intervenit și încă
intervine, după cum urmează:
În cursul zilei de ieri, 11 iulie 2014, echipaje de pompieri au acționat pentru
evacuarea apei, astfel:
 Detaşamentul Moreni: în comuna Dărmăneşti - 4 gospodării și în comuna Vlădeni
- 4 gospodării;
 Detaşamentul Titu și Detaşamentul Târgovişte: în comuna Finta, sat Gheboaia - 3
gospodării;
 Garda Corneşti: în comuna Bilciureşti - 2 gospodării;
 Detaşamentul Târgovişte: în comuna Cojasca, sat Iazu - 4 case și gospodării.
În total au fost angrenați în operațiunile de intervenție 44 de pompieri care au
acționat cu 11 autospeciale și 15 motopompe.
Detașamentele Titu și Târgoviște au intervenit toată noaptea în comuna Finta, sat
Gheboaia pentru evacuarea apei. S-a acționat în două gospodării, de unde s-a asigurat
drenarea apei și de la alte 20 de gospodării.
În acest moment se acționează după cum urmează:
 în comuna Finta, sat Gheboaia din 2 gospodării: Detașamentul Titu și Garda
Cornești cu 4 pompieri, 2 autospeciale și 2 motopompe;
 în comuna Cojasca, sat Iazu din 2 gospodării: Detașamentul Târgoviște cu 3
pompieri, 1 autospecială și 1 motopompă;
 în comuna Vlădeni din 1 gospodărie și 1 beci: Detașamentul Moreni cu 2
pompieri, 1 autospecială și 2 motopompe.
Apele sunt în retragere și nu mai sunt localități nealimentate cu energie electrică.
Este monitorizată în continuare situația din localitățile afectate de inundații.
COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

1/1
Șoseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087
Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020, Web: www.isudb.ro, E-mail: contact@isudb.ro

