
Autospeciale pentru cinci comune mureșene   

Serviciile voluntare de urgență din comunele mureșene Band, Batoș, Gornești, Ibănești și 

Râciu primesc în această săptămână un ajutor important de la o delegație de pompieri din 

orașele Shropshire şi Liverpool, Marea Britanie. Delegația donează câte o mașină de lucru 

cu apă și spumă pentru stingerea incendiilor și echipamente pentru intervenția în situații 

de urgență. Relația pompierilor englezi cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Horea” al județului Mureș este una veche și s-a concretizat în ultimii ani printr-o serie de 

donații făcute comunelor mureșene și schimburi de experiență între pompierii din cele 

două țări.  

Ciprian Dobre, mulțumiri pentru implicarea în viața comunității 

Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre a participat la două dintre 

ceremoniile de predare a autospecialelor, în comunele Band și Batoș. Acesta le-a mulțumit 

pompierilor englezi pentru implicarea și eforturile lor în sprijinirea comunității din județul 

Mureș. “Vizita dumneavoastră în județul Mureș și faptul că ați donat autospeciale pentru 

stingerea incendiilor a reprezentat o bucurie pentru mine și instituția Consiliului Județean. 

Parteneriatul dumneavoastră cu instituțiile din județul Mureș a prins rădăcini puternice și 

este bazat pe respect și schimb de cunoștințe. Am învățat de la domniile voastre că 

trebuie să îi ajutăm pe cei care au mai puțin decât noi. Sper că și dumneavoastră ați 

învățat câte ceva despre români, despre România și veți vorbi în Marea Britanie despre 

ceea ce ați văzut și simțit aici. Îmi exprim recunoștința pentru toate eforturile 

dumneavoastră de a sprijini comunitățile locale cu autospeciale de stingere a incendiilor și 

cred că această colaborare va continua, Consiliul Județean Mureș fiind deschis pentru 

proiectele viitoare” a declarat președintele Consiliului Județean Mureș la ceremonia de 

predare a mașinilor.   

În ultimii trei ani, delegaţia engleză a mai donat ISU Mureş și Serviciilor Voluntare pentru 

Situații de Urgență din județ opt autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială de 

primă intervenție și comandă şi alte echipamente. 

 


