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BULETIN DE PRESĂ
Incendiu Tribunal Buzău
În data de 30.06.2020, la ora 18:34, pompierii buzoieni au fost alertați, prin
intermediul numărului unic de urgență 112, cu privire la un incendiu produs la
Tribunalul Buzău. Pentru acest eveniment au fost alocate două autospeciale de lucru
cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău.
Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că parterul clădirii era inundat cu
fum dens provenit de la o ardere mocnită.
Concomitent cu acțiunea de stingere s-a dispus măsura deschiderii tuturor
ferestrelor pentru facilitarea evacuării fumului. Au fost îndepărtate toate materialele
combustibile din zona de ardere ajungându-se astfel și la cablul electric ce a generat,
cel mai probabil, izbucnirea incendiului.

Misiuni de evacuare apă
municipiul Râmnicu Sărat, comuna Cătina
Municipiul Râmnicu Sărat s-a aflat în cursul zilei de ieri, începând cu ora 20:00
sub atenționare cod galben ce semnala averse torențiale, grindină și descărcări
electrice, fapt pentru care au fost înregistrate în dispeceratul integrat I.S.U.Ambulanță al inspectoratului, începând cu ora 20:37, șase apeluri de urgență ce
semnalau proprietăți inundate.
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Deplasându-se la locațiile menționate, pompierii râmniceni au intervenit cu trei
echipaje dotate cu motopompe, la evacuarea apei din trei curți și un beci, inundate în
urma averselor abundente.
De asemenea la solicitarea președintelui Comitetului Local pentru Situații de
Urgență al comunei Cătina, pompierii din cadrul Stației de Pompieri Mărunțișu, au
intervenit în sprijinul populației din această localitate prin decolmatarea fântânilor
afectate de precipitațiile înregistrate în ultima săptămână.
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