Registrul Istoric
„Formatia Civil ă de Pompieri din comuna Seini a luat fiintă în anul 1860 cu misiunea de a interveni la
stingerea incendiilor izbucnite pe teritoriul localitătii şi în comunele învecinate. Pe baza documentelor existente
la Muzeul Pompierilor, formaţiei civile de pompieri i se decernează în anul 1970, „Drapelul de Forma ţie”.
Din Decretelor anilor 70, misiunile F.C.P. ale comunei erau:
- desfăşurarea activităţilor intense de prevenire a incendiilor;
- intervenţia cu operativitate la stingerea incendiilor;
- salvarea oamenilor şi a bunurilor ameninţate de incendiu, participarea la înlăturarea
urmărilor calamităţilor;
- cooperarea cu Garda Patriotică, Formaţia Civilă A.L.A. , precum şi cu Detaşamentele de
Pregătire a Tineretului pentru Apărarea Patriei, care participă la acţiunile de stingere a
incendiilor.
Conducerea F.C.P. de-a lungul anilor:
Kesey Grigor
- 1912-1914
Albi Iuliu
- 1944-1950
Nicolai Cătană
- 1950-1959
Kesey Zoltan
- 1959-1965
Fekete Melchior
- 1965-1969
Czompa Ludovic - 1969-1975
Bogdan Gheorghe - 1975-1979
Lazin Ioan
- 1979-1985
Ilc Viorel
- 1985-1989
Filip Vasile
- 1990-1999
Măgureanu Eugen - 1999-2004
Andercău Vasile - 2004- 2016
Magureanu Eugen - 2016-2017
Istrate Calin
- 2017-........
Dotarea cu utilaje de stingere:
În anul 1929, prin contribuţia voluntară a membrilor Formaţiei Civile de Pompieri şi a cetăţenilor comunei
Seini, se colectează suma de 15.000 lei, cu care se cumpără o pompă manuală. În anul 1968, prin grija Consiliului
Popular al Judeţului Maramureş şi a Grupului de Pompieri, se repartizează o Autopompă Cisternă „Praga R.N.”.
Anul 1977 marchează o dezvoltare economico-socială a comunei. Oraşul Seini este dotat cu o Autopompă Cisternă
cu Tun de tip „Delfin”, cu motor Diesel, (A.P.C.T. Roman- 8135). În anul 2007, a fost repartizată serviciului, o
pompă tip „ Honda”, cu capacitate de absorbp ţie de 950 l./minut. În anul 2008, a fost achiziționată o autospecială
S.G. POMPIERS marca „SCANIA” cu bazin de 3000 l., dotată corespunzător pentru intervenţiile de lichidare a
incendiilor. În anii următori, S.V.S.U. Seini s-a dotat cu diverse materiale necesare în intervenţii , îmbrăcăminte de
protecţie, măşti de gaze, căşti, etc. În anul 2011 au fost demarate lucrările de reabilitare a sediuluI S.V.S.U. care vor
fi finalizate în anul 2012.
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