
19 autospeciale ale pompierilor sunt mai vechi de 15 ani
Din cele 23 de autospeciale in stare de functionare de pe raza judetului Sibiu, 19 au o vechime de peste 15
ani si doar patru dintre ele sunt mai noi de cinci ani, a anuntat, recent, Cosmin Balc, seful Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta al Judetului Sibiu, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, unde a prezentat o
analiza privind constituirea, dotarea si incadrarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta existente
la nivelul judetului Sibiu.
  
  in cele 64 de localitati din judetul Sibiu, consiliile locale au constituit 62 de servicii voluntare, exceptiile
fiind municipiul Medias si orasul Miecurea Sibiului, unde exista subunitati de pompieri profesionisti si ca
urmare consiliul local nu are obligativitatea infiintarii serviciului voluntar.
  
  Cele 62 servicii voluntare pentru situatii de urgenta au doar 18 autospeciale si autopompe pentru stins
incendii, restul de 44 de servicii voluntare functionand cu 161 motopompe pentru stins incendii.
  
  Normele spun ca trebuie sa existe o autospeciala la maxim 2.000 de gospodarii sau locuinte individuale,
dar acest lucru se respecta doar la Dumbraveni, Ocna-Sibiului, Saliste, Talmaciu, Cisnadie, in restul
localitatilor fiind o autospeciala la peste 5.000 de gospodarii.
  
  Cosmin Balc a adaugat ca pe parcursul anului 2009, in dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de
urgenta au intrat patru autospeciale prin accesarea de fonduri europene, la Ocna-Sibiului,
  
  Saliste, Arpasu de Jos, Turnu-Rosu si alte 21 de motopompe pentru stins incendii au fost cumparate.
  
  Alte doua consilii locale, Şeica Mica si Slimnic, au primit pe parcursul anului 2009, prin donatie, doua
autopompe pentru interventie, insa acestea nu au intocmit documentele necesare pentru schimbarea
categoriei serviciului voluntar din categoria I in a III-a.
  
  "Mentinerea autospecialelor in stare de operativitate se realizeaza cu eforturi deosebite din cauza lipsei
pieselor de schimb, a echipamentelor speciale si a fondurilor alocate pentru repararea, intretinerea si
inscrierea acestora in circulatie", a spus seful ISU.
  
  Responsabilii Inspectoratului au constatat ca la nivelul tuturor localitatilor voluntarii si in special sefii
serviciilor voluntare sunt folositi si pentru alte activitati desfasurate la nivelul primariilor.
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