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Despre acest serviciu voluntar şi despre oamenii care au făcut
parte din el se pot spune multe lucruri frumoase.
În prim plan trebuie ştiut că aceşti oamenii, mulţi nu mai sunt
printre noi au depus muncă de prevenire şi stingere a incendiilor şi au
făcut în mod voluntar un efort deosebit în folosul comunităţii, în slujba
cetăţenilor punându-şi de multe ori viaţa şi sănătatea în pericol pentru
apărarea avutului naţional şi al cetăţenilor.
În anul 1951, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştrii, din
acea vreme în ţara noastră, au luat fiinţă Formaţiunile Voluntare de
Pază contra incendiilor, structuri civile care erau sub tutela Sfaturilor
Populare din punct de vedere organizatoric şi logistic şi sub directa
îndrumare din partea subunităţilor militare de pompieri din zonă. Fiind
în conformitate cu legea în vigoare ia fiinţă printr-o Hotărâre a Sfatului
Popular din comuna Bucşani, Formaţiunea voluntară de pază contra
incendiilor cu un efectiv de 25 pompieri, în fruntea acestei formaţiuni
este numit Dinu Gheorghe, un om destoinic care s-a bucurat de stima
cetăţenilor iar o parte din ei s-au înscris în rândurile formaţiunii
voluntare P.C.I.
Printre primii pompieri enumerăm: Duţă Nicolae, Ion Boreş,
Cosac Gheorghe, Ocnaru Ion, Cărtuţă Petre, etc.
Aceşti oamenii nu mai sunt printre noi, dar cei ce trăiesc şi i-au
cunoscut le poartă veşnica amintire şi recunoştinţă. Au pornit la drum
fără nici un fel de dotare din punct de vedere PSI dar în sufletul lor era
dorinţa de a deveni pompieri de nădejde şi curajoşi.
La început au achiziţionat o pompă manuală cu doi cilindrii de la
Gara CFR, aceasta având o vechime de 60 ani, ea fiind folositoare la

stingerea incendiilor, evacuarea apei de la inundaţii şi la concursuri
profesionale. Aceşti oamenii sub îndrumarea directă a şefului lor Dinu
Gheorghe, au improvizat o remiză de pompieri în locaţia Instituţiei
Primăriei, unde funcţionează şi în prezent.
În anul 1953 formaţiunea devenise mult mai puternică şi datorită
acestui fapt cheamă la întrecerea patriotică toate formaţiunile voluntare
de pompieri din Raionul Târgovişte, localitatea Moreni şi actualmente
Gura Ocniţei.
Având dotarea corespunzătoare, formaţiunea acţiona la stingerea
incendiilor, atât în localitate cât şi în localităţile vecine, datorită
activităţii de prevenire dusă de membrii formaţiunii prin echipele de
control la gospodării şi obiective locale, într-o perioadă de 6 ani, pe raza
localităţii nu a avut loc nici un incendiu. În anul 1958 a apărut un rival,
Formaţiunea Voluntară de P.C.I. din comuna Gura Ocniţei în frunte cu
Matei Ion. Având o dotare mult mai puternică şi un sediu al remizei de
invidiat, datorită faptului că se afla în locaţia unei foste subunităţi
militare P.C.I.- M.A.I., care a fost desfiinţată în anul 1956, formaţia
Gura Ocniţei era de temut. După scurt timp aceste două formaţii au
intrat în competiţie obţinând alternative locuri fruntaşe, până astăzi. Se
făceau schimburi de experienţă între cele două formaţiuni.
În această perioadă se înfiinţează pe lângă F.V.P.C.I. Bilciureşti,
grupa PCI din satul Bilciureşti. Se înfiinţează centrul de pionieri şi
şcolari, prieteni ai pompierilor, care au deprins încă din anii fragezi ai
copilăriei tainele pompieristice.
În anul 1962 la conducerea Consiliului Popular a venit Ristoiu
Vasile ca primar şi Cârstea Gheorghe secretar, care era şi preşedintele
comisiei tehnice PSI. Aceştia şi-au adus un aport deosebit şi au sprijinit
formaţia ori de câte ori a fost necesar rămânând în istoria formaţiei.
Prin modificarea Legii, formaţia voluntară de PCI îşi schimbă
denumirea în formaţia civilă de pompieri.
În 1979 F.C.P. primeşte în dotare o motopompă M.P. 79, fiind
foarte eficientă şi foarte uşor de transportat, actualmente aceasta fiind
casată.
În anul 1981 F.C.P. răspunde la chemarea de întrecere a
formaţiilor de pompieri din ţară şi din judeţ unde s-au obţinut locul IV
pe judeţ şi menţiune pe ţară, la întrecerile patriotice, iar la concursurile
profesionale locul I pe judeţ şi locul II în faza interjudeţeană.

Din anul 1981 şi până în anul 1989 FCP a obţinut rezultate bune
şi foarte bune la nivel judeţean şi republican.
Imediat după revoluţia din 1989 se actualizează FCP cu noi
membrii, care îşi aduc un aport important în ceea ce priveşte prevenirea
şi stingerea incendiilor, atât pe plan local cât şi zonal. Aceştia au fost
dotaţi, iniţiaţi şi instruiţi cu privire la prevenire, exemplu aceştia îşi
notau în carnete deficienţele constatate în unele gospodării şi erau
avertizaţi cu privire la remedierea deficienţelor constatate.
Aceştia îşi desfăşoară activitatea până în anul 2005, când se
reactualizează formaţiunea voluntară prin Dispoziţia emisă de primarul
Niţă Constantin cu nr 284/01.03.2005, şi ia naştere S.V.S.U. Bucşani cu
un număr de 56 membrii voluntari, aceştia încheind contracte de
voluntariat individual, voluntarii fiind : Ion Marian- şef compartiment
prevenire;fiind sprijinit de un număr de 11 membrii specialişti
prevenire ( Lecoiu Marian Mădălin, Vişan Anişoara, Ozorchevici
Georgeta, Banu Florina, Lecoiu Denisa, Stancu Steliana, Păun Elena,
Popa Elena Cristina, Dan Daniela, Ghiţă Elena Claudia şi Gheorghe
Toma)Formaţia de intervenţie fiind coordonată de seful formaţiunii
Stroescu Marius; Echipa de incendii fiind coordonată de Preda
Constantin, sprijinit de cei 11 membrii ai formaţiunii, respectiv( Ocnaru
Constantin, Ozorchevici Viorel, Ene Tiberiu, Sorică Dorin Adrian ,
Brânzea Sorin, Popa Gabriel, Stanciu Ion, Cârstea Viorel, Banu
Marian, Micuţă Ion, Dumitrache Marian) Echipa de deblocare salvareşef echipă Amuzan Ion , sprijinit de cei 5 membrii ( Neagoe Niculin,
Popa Nicolae Bogdan, Miriţă Mihai, Grigore Dan, Stoica George);
Echipa de cercetare- căutare, fiind condusă de seful echipei Grigore
Aurel, sprijinit de cei 3 membrii ai echipei( Stancu Daniel, Cioban Aurel
şi Eremia Eduard Florin); Echipa de evacuare- condusă de şef echipă
Glăvan Radu şi sprijinit de cei 4 membrii ( Stanciu Ion, Sârbu Liviu,
Stoica Georgian, Păun Nicolae); Echipa de înştiinţare – alarmare, fiind
condusă de Lecoiu Mădălin Marian, sprijinit de cei 3 membrii ( Tache
Vasile, Stancu Georgian, Muşat Ion); Echipa de logistică condusă de
Joiţa Lucia, sprijinită de cei 3 membrii ( Simion Marin, Glăvan Valeria,
Ristea Costel) Echipa Sanitară- condusă de Dinescu Simona, sprijinită
de cei 4 membrii ( Gheorghe Ileana, Moisan Angela, Ozorchevici
Aurelian, Neaga Sorin).

Această formaţiune este dotată cu un tractor cu cisternă având
capacitatea de 5.000 litri, racordată la motopompă, lopeţi, cazmele,
găleţi, bătătoare, târnăcop, răngi, etc. Pe raza localităţii se află un bazin
de 500 mc de apă, 25 km conductă stradală de alimentare cu apă
potabilă pe care sunt existenţi şi funcţionali un număr de 17 hidranţi.
Pentru viitor această formaţiune îşi propune să lupte pentru
prevenirea incendiilor, prin informarea cetăţenilor despre pericolul la
care se expun prin utilizarea focului deschis la arderea deşeurilor,
miriştiilor, etc., precum şi prin utilizarea iluminatului electric defectuos,
coşurile caselor ce prezintă pericol, toate acestea ducând la reducerea
numărului de incendii la populaţie şi agenţi economici de pe raza
localităţii.
Membrii S.V.S.U. pe viitor vor merge la cursuri de perfecţionare
pentru o mai bună cunoaştere a legislaţiei din domeniul prevenirii şi
concretizării acestora în teritoriu.
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