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Buuletin  Informativ

Dâmboviþa MMall, pprimul ccentru
comercial mmodern ddin TTârgoviºte

■■ Interviu ccu ppreºedintele 
Consiliului JJudeþean
Dâmboviþa, AAlexandru OOprea

■■ Concert eextraordinar,
la TTârgoviºte, îîn ccadrul
Festivalului IInternaþional
"George EEnescu"

■■ Investiþii ddin DDâmboviþa,
verificate ppe tteren

■■ Zilele CCetãþii TTârgoviºte,
sãrbãtoare îîn iinima
judeþului DDâmboviþa

PPRROOGGRRAAMMUULL NNAAÞÞIIOONNAALL DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE LLOOCCAALLÃÃ
- oo ººaannssãã ppeennttrruu jjuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa
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■■ PPRROOGGRRAAMM AAUUDDIIEENNÞÞEE CCOONNSSIILLIIUULL JJUUDDEEÞÞEEAANN
DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA - LLUUNNAA OOCCTTOOMMBBRRIIEE

●● PPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLEEXXAANNDDRRUU  OOPPRREEAA
16 octombrie, ora 9.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLIINN  MMAANNOOLLEE
3 octombrie,,  oorraa  1100..0000

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  LLUUCCIIAANNAA  CCRRIISSTTEEAA
10 octombrie, ora 10.00

●●  SSEECCRREETTAARRUULL  JJUUDDEEÞÞUULLUUII  --  IIVVAANN  VVAASSIILLEE  IIVVAANNOOFFFF
24 octombrie, ora 11.00

■■ DDââmmbboovviiþþaa  MMaallll  ffaaccee  ppaarrttee  ddiinnttrr--uunn  ppllaann  ddee
rreeggeenneerraarree  uurrbbaannãã  eellaabboorraatt  ddee  ccããttrree  CCoonnssiilliiuull
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa,,  îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  PPrriimmããrriiaa
mmuunniicciippiiuulluuii  TTâârrggoovviiººttee

■■ DDââmmbboovviiþþaa  MMaallll  ssee  vvaa  ddeessffããººuurraa  ppee  oo  ssuupprraaffaaþþãã
ddee  3333  000000  mm22  ººii  vvaa  ccuupprriinnddee  uunn  hhyyppeerrmmaarrkkeett
CCaarrrreeffoouurr,,  115500  ddee  mmaaggaazziinnee,,  rreessttaauurraannttee,,  cciinneemmaa,,
ssppaaþþiiii  ddee  aaggrreemmeenntt,,  ddee  rreeccrreeeerree  ººii  ddee  ppeettrreecceerree
aa  ttiimmppuulluuii  lliibbeerr  ººii  llooccuurrii  ddee  jjooaaccãã  ppeennttrruu  ccooppiiii

■■ „„SSuunntteemm  mmâânnddrrii  ccãã  ppuutteemm  ssãã  aavveemm  oo  ccoonn--
ttrriibbuuþþiiee  rreelleevvaannttãã,,  pprriinn  DDââmmbboovviiþþaa  MMaallll,,  llaa  cceeaa  mmaaii
iimmppoorrttaannttãã  eettaappãã  ddee  ddeezzvvoollttaarree  uurrbbaanniissttiiccãã  aa
mmuunniicciippiiuulluuii  ººii  aa  jjuuddeeþþuulluuii  ddiinn  uullttiimmiiii  3300  ddee  aannii““

■ În Dâmboviþa,

Noul aan ººcolar,
debut ccu eemoþii,

inaugurãri ººi
veºti bbune

■Conducerea Consiliului Judeþean,
prezentã la Titu ºi la Runcu

TTâârrgguurriillee ddee
ttooaammnnãã,, ppeerriipplluu
pprriinnttrree ttrraaddiiþþiiii
ddââmmbboovviiþþeennee
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●● DDoommnnuullee  pprreeººeeddiinnttee,,  ssuunntteeþþii
iinniiþþiiaattoorruull  aacceesstteeii  ppuubblliiccaaþþiiii..
CCuumm  vveeddeeþþii  ddeebbuuttuull  ssããuu??

AA..OO..:: Util dâmboviþenilor. ªi
spun acest lucru gândindu-mã la
zecile, poate sutele de mesaje ºi
întrebãri pe care le primesc sãp-
tãmânal de la dâmboviþeni cu
privire la activitatea ºi proiectele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa.
Sunt foarte multe de spus, se
întâmplã nenumãrate lucruri de
interes pentru dezvoltarea judeþu-
lui. Sunt proiecte, activitãþi, eveni-
mente de care oamenii nu reuºesc
sã afle din mediul online, dar pe
care ar fi mai mult decât firesc sã le
cunoascã. Prin urmare, cred cã
acest debut al publicaþiei Consiliului
Judeþean Dâmboviþa va reuºi sã
aducã cetãþenilor niºte rãspunsuri
la întrebãrile pe care le au cu
privire la demersurile ºi iniþiativele
administraþiei judeþene.

●● CCee  llee  ttrraannssmmiitteeþþii  ddââmmbboovviiþþeenniilloorr
ppee  aacceeaassttãã  ccaallee??

AA..OO..:: Sã aibã rãbdare sã
citeascã publicaþia Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. Glumesc! Eu
îmi doresc ca pentru orice nelã-
murire sau întrebare pe care dâm-
boviþenii o au referitoare la judeþul
Dâmboviþa, sã primeascã rãspuns.
Altfel spus, îi rog sã ne semnaleze
orice problematicã sau chestiune
care îi intereseazã, pentru a reuºi
sã o rezolvãm împreunã. La fel de
mult îi rog ºi sã aibã rãbdare cu
proiectele de investiþii care se
deruleazã în judeþ. ªtiu cã uneori
pot apãrea diferite probleme sau un
oarecare disconfort, dar facem tot
ce este posibil ca toate lucrãrile sã
se deruleze în bune condiþii, în
termenele stabilite. ªi încã un
lucru: Aºa cum am spus-o de foarte
multe ori, o mai spun ºi acum: Uºa
mea este deschisã pentru oricine
este preocupat de bunãstarea ºi
dezvoltarea judeþului! În fond, este
obiectivul pe care-l avem cu toþii, în
calitate de cetãþeni ai acestui judeþ.

●● CCee  pprroovvooccããrrii  pprreessuuppuunnee  ffuunnccþþiiaa
ddee  pprreeººeeddiinnttee  ddee  CCoonnssiilliiuu  JJuuddeeþþeeaann??

AA..OO..:: Sunt foarte multe, dar una
dintre cele mai mari provocãri, care
însumeazã atât obligaþii, cât ºi

responsabilitãþi, este sã faci ca
fiecare zi sã conteze astfel încât
toate proiectele pe care le-ai gândit
pentru dezvoltarea ºi bunãstarea
judeþului sã poatã deveni realitate
indiferent de obstacole. Altfel spus,
fiecare zi reprezintã o provocare.
Dar cel mai mult conteazã sã
reuºeºti sã vezi judeþul în perspec-
tivã, sã ai viziune pe termen lung ºi
sã reuºeºti sã pui bazele sau sã
clãdeºti un model de urmat.

●● UUnnaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  ddiiffiicciillee  
ssiittuuaaþþiiii  ppeennttrruu  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa??

AA..OO..:: Cred cã termenii ”dificil”,
”situaþie” ºi ”problemã” sunt trei din-
tre cuvintele pe care le aud, cel mai
des, în fiecare zi, atât la birou, cât
ºi la vizitele pe care le fac, frecvent,
în judeþ. Nu cred cã s-a evidenþiat o
situaþie ca fiind ”cea mai dificilã”.
Mereu apar lucruri dificile.

Important este sã avem voinþã, sã
ne preocupãm pentru a gãsi soluþii
ºi totul se poate rezolva cu succes.
Au fost multe cazurile când am
reuºit deblocarea unor proiecte
foarte mari, unele dintre cele mai
bune exemple fiind atât proiectul
care prevede asfaltarea a aproxi-
mativ 60 de km de drumuri
judeþene, prin fonduri europene, cât
ºi proiectul din zona fostei unitãþi
militare de la gara Târgoviºte, legat
de realizarea celei mai mari
investiþii din zonã, respectiv con-
struirea centrului comercial.

●● DDaarr  uunn  mmoommeenntt  ffeerriicciitt??
AA..OO..:: Primul lucru care mi-a tre-

cut prin minte a fost atestarea staþi-
unii montane Padina-Peºtera de
interes naþional. Sunt foarte mulþi
oameni care au muncit enorm la
acest proiect care va reconfigura
traiectoria turismului montan ºi a

potenþialului turistic dâmboviþean ºi
cred cã obþinerea noului statut ne-a
adus bucurie tuturor. Desigur, de
acum înainte va începe o nouã
etapã ºi trebuie sã fim conºtienþi cã
avem enorm de lucru pentru a con-
tura proiecte de anvergurã menite a
crea cele mai bune facilitãþi în zonã.

●● CCuu  ccee  pprrooiieeccttee  ddee  ssuufflleett  aaþþii  ppoorr--
nniitt  îînn  mmaannddaattuull  ddee  pprreeººeeddiinnttee  ººii  ccee
pprrooiieeccttee  iimmppoorrttaannttee  aavveeþþii  îînn
vveeddeerree??

AA..OO..:: Fiecare proiect este, în
felul lui, un proiect de suflet. Pentru
cã fiecare contribuie, într-o mãsurã
mai micã sau mai mare, la moder-
nizarea judeþului. Nu pot face o
departajare. Dar pot spune cã, deºi
nu are anvergura unui proiect de
dezvoltare urbanã, în fiecare an,
am emoþii ºi simt o mare bucurie
atunci când premiem olimpicii dâm-
boviþeni ºi profesorii coordonatori.

Referitor la proiectele impor-
tante din viitor, cred cã dacã vom
reuºi sã demarãm proiectul privind
transformarea zonei montane dâm-
boviþene într-o staþiune modernã cu
pârtii de schi, resorturi ºi alte faci-
litãþi aºteptate de turiºti, vom
deschide drumul cãtre un altfel de
turism montan decât cel cu care
dâmboviþenii sunt obiºnuiþi.
Desigur, este un proiect foarte
amplu, de duratã, dar perspectiva
meritã tot efortul.

La fel de important este sã con-
struim, la Târgoviºte, aºa cum ne-
am propus, un nou spital judeþean,
cu dotãri ºi facilitãþi ridicate la stan-
darde înalte de calitate. Am putea
vorbi nu doar despre un proiect
important pentru judeþ, ci ºi despre
o revoluþie a serviciilor medicale din
judeþ. Am demarat deja discuþiile cu
Ministerul Sãnãtãþii, am început
documentaþia ºi sperãm sã reuºim.
La fel de importante sunt ºi toate
investiþiile din zona UM Garã (cen-
trul comercial de tip mall, locuinþe,
stadion), modernizarea Unitãþii de
Primiri Urgenþe ºi a Ambulatoriului
de Specialitate din cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte,
restaurarea Ansamblului Monumental
”Curtea Domneascã”, precum ºi

proiectele mari, care vizeazã infra-
structura rutierã judeþeanã, pro-
iecte care însumeazã peste 170 de
km de drumuri judeþene.

●● CCaarree  ccrreeddeeþþii  ccãã  eessttee  cceeaa  mmaaii
iimmppoorrttaannttãã  iinnvveessttiiþþiiee  ddiinn  jjuuddeeþþ  îînn
mmoommeennttuull  ddee  ffaaþþãã??

AA..OO..:: La momentul la care vor-
bim, fabrica ARCTIC de la Ulmi, cel
mai mare hub din Europa Centralã
ºi de Est în ceea ce priveºte pro-
ducþia pentru aparate de uz casnic.
Dar, în doar câteva luni, urmeazã
sã fie gata ºi centrul comercial de
tip mall din zona fostei unitãþi mi-
litare de la gara Târgoviºte, o
investiþie de aproximativ 50 de mi-
lioane de Euro.

●● CCuumm  ssee  ddeerruulleeaazzãã  oo  zzii  ddiinn  vviiaaþþaa
pprreeººeeddiinntteelluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa??

AA..OO..:: Începe la 7:00 cu o cafea
ºi se terminã spre ora 22:00. În
acest interval, particip la ºedinþe de
lucru cu toþi cei implicaþi în activi-
tatea ºi proiectele instituþiei, sunt
prezent la audienþele cu cetãþenii,
port discuþii cu investitorii interesaþi
de judeþul nostru, reprezint insti-
tuþia la diferite evenimente, semnez
documente necesare derulãrii
proiectelor privind dezvoltarea
judeþului. Nu în ultimul rând, merg
prin judeþ pentru a verifica modul în
care se deruleazã lucrãrile la
diferite investiþii pe care le avem în
lucru.

●● CCee  aaººtteeppttããrrii  aarr  ttrreebbuuii  ssãã  aaiibbãã
ddââmmbboovviiþþeenniiii  îînn  vviiiittoorr??

AA..OO..:: Judeþul Dâmboviþa are
potenþial. Am reuºit sã aducem
investitori mari în judeþ, s-au
deschis câteva fabrici noi ºi au fost
create locuri de muncã. S-au deru-
lat proiecte de modernizare a dru-
murilor, ºcolilor ºi grãdiniþelor în tot
judeþul. Personal, cred cã putem
continua aceastã dezvoltare ºi cred
cã asta aºteaptã ºi dâmboviþenii. În
concluzie, aºteptãrile trebuie sã se
îndrepte cãtre drumuri mai bune,
ºcoli moderne, apã ºi canalizare,
locuri de muncã, infrastructurã
îmbunãtãþitã.

IINNTTEERRVVIIUULL LLUUNNIIII

AAlleexxaannddrruu OOpprreeaa,, pprreeººeeddiinntteellee
CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa

UUnnaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  mmaarrii  pprroovvooccããrrii,,ccaarree  îînnssuummeeaazzãã  aattââtt
oobblliiggaaþþiiii,,  ccââtt  ººii  rreessppoonnssaabbiilliittããþþii,,  eessttee  ssãã  ffaaccii  ccaa  ffiieeccaarree  zzii  ssãã
ccoonntteezzee,,  aassttffeell  îînnccââtt  ttooaattee  pprrooiieecctteellee  ppee  ccaarree  llee--aaii  ggâânnddiitt
ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  ººii  bbuunnããssttaarreeaa  jjuuddeeþþuulluuii  ssãã  ppooaattãã  ddeevveennii
rreeaalliittaattee,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  oobbssttaaccoollee..

“
”

Târgoviºtea a gãzduit, în data
de 13 septembrie 2019, unul dintre
concertele care au fãcut parte din
cea  de-a XXIV-a ediþie a
Festivalului Internaþional "George
Enescu", ce s-a desfãºurat în
perioada 31 august - 22 septem-
brie 2019, în 11 oraºe din þarã.
Ediþia din acest an a festivalului a
totalizat 34 de prezenþe în premierã
în România, 25 de artiºti, printre
care Marion Cotillard, Kirill
Petrenko, Mitsuko Uchida ºi nouã
dintre cele mai bine cotate
orchestre din lume.

La concertul extraordinar, orga-
nizat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, prin Centrul Judeþean
de Culturã, la Casa de Culturã a
Sindicatelor din Târgoviºte, au par-
ticipat ca invitaþi speciali cunoscutul
pianist englez Peter Donohoe,

tenorul Andrei Lazãr ºi corul
Accoustic. Concertul a fost susþinut
de Orchestra Simfonicã "Muntenia"
a Centrului Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, dirijor Daniel Jinga.

Referitor la acest  eveniment,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
declarat: "Mã bucur cã aþi reuºit sã
ajungeþi în aceastã searã la ceea
ce se anunþã a fi un concert de
excepþie. Pentru cã am reuºit sã
aflu câte ceva din culise, de la orga-
nizatori, vã spun sigur cã, timp de o
orã ºi jumãtate, vã veþi bucura din
suflet de un spectacol frumos, pe
care îl veþi asculta cu multã
plãcere. Nu degeaba, tema festiva-
lului este «lumea Armoniei».
Anul acesta, aflat la cea de-a XXIV-
a ediþie, Festivalul Enescu are cea
mai spectaculoasã extindere. Nu

mai puþin de 2.500 de muzicieni
strãini ºi 1.000 de artiºti români vor
interpreta, pânã pe 22 septembrie,
35 de opere ale marelui compozitor
George Enescu în 36 de concerte.
Dar, per ansamblu, Festivalul
Enescu înseamnã, în anul 2019,
mai mult de atât. Înseamnã 84 de
concerte în capitalã ºi încã 30 de

concerte în alte 10 oraºe din þarã,
dintre care unul este ºi municipiul
Târgoviºte. Este o mare realizare ºi
o mare onoare pentru noi cã am
putut fi parte din aceastã capodo-
perã. Pentru cã am putut aduce, la
Târgoviºte, o parte din creaþia ºi
personalitatea artisticã a lui
George Enescu. Din pãcate, nu

avem multe astfel de ocazii ºi, toc-
mai din acest motiv, cred cã trebuie
sã ne bucurãm cât mai mult de
momentele ce vor urma. Consiliul
Judeþean Dâmboviþa va rãmâne
întotdeauna un partener fidel al
acestui festival ºi sperãm ca, în
fiecare an, sã putem asculta, la
Târgoviºte, muzicã de calitate".

CCoonncceerrtt eexxttrraaoorrddiinnaarr,,
llaa TTâârrggoovviiººttee,, îînn ccaaddrruull

FFeessttiivvaalluulluuii IInntteerrnnaaþþiioonnaall
""GGeeoorrggee EEnneessccuu""
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Dâmboviþa Mall face parte
dintr-un plan de regenerare
urbanã, elaborat de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, în colabo-
rare cu Primãria Municipiului
Târgoviºte. Investiþia de aproxi-
mativ 50 milioane euro este sin-
gura de acest gen din judeþul
Dâmboviþa ºi aduce o con-
tribuþie majorã la dezvoltarea
comunitãþii locale. Centrul co-
mercial va cuprinde peste 150
de magazine ºi o varietate mare
de spaþii destinate petrecerii
timpului liber. Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, Primãria Municipiului
Târgoviºte ºi Prime Kapital au
anunþat în luna mai a acestui an
începerea lucrãrilor de con-
strucþie a primului centru com-
ercial modern din oraº,
Dâmboviþa Mall. Dâmboviþa
Mall se va desfãºura pe o
suprafaþã de 33 000 m2 ºi va
cuprinde un hypermarket
Carrefour, 150 de magazine,
restaurante, cinema, spaþii de
agrement, de recreere ºi de
petrecere a timpului liber ºi
locuri de joacã pentru copii.
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
Primãria Municipiului Târgoviºte
au pus la punct un plan amplu
de regenerare urbanã a unei
zone importante din oraº - o
fostã unitate militarã, astãzi,
dezafectatã - care implicã
investiþii pe toate ariile de
interes ale locuitorilor – de la
spaþii de retail, la cele destinate
petrecerii timpului liber, infra-
structurã publicã ºi, nu în ultim-
ul rând, la crearea de locuri de
muncã ºi dezvoltarea econo-
micã a oraºului.

În noiembrie 2017, Prime
Kapital a câºtigat licitaþia pu-
blicã, pentru acordarea drep-
turilor de construire a unui cen-

tru comercial, pe o suprafaþã de
7 hectare de teren, parte a fos-
tei unitãþi militare din zona gãrii.

„Suntem mândri cã putem sã
avem o contribuþie relevantã,
prin Dâmboviþa Mall, la cea mai
importantã etapã de dezvoltare
urbanisticã a municipiului ºi a
judeþului din ultimii 30 de ani.
Investiþia noastrã din Târgoviºte
se înscrie în aceastã direcþie ºi
vine sã susþinã planurile
autoritãþilor locale ce vizeazã
introducerea în circuitul urban a
unei porþiuni importante din fon-
dul funciar al comunitãþii, în
prezent nefolositã, într-o
manierã care sã contribuie la
dezvoltarea economicã ºi
socialã a comunitãþii locale ºi la
ridicarea standardului de viaþã,
prin dezvoltarea unor spaþii
moderne pentru cumpãrãturi,
petrecere a timpului liber ºi
practicare de activitãþi sportive
ºi prin realizarea unei infrastruc-
turi publice adecvate.” a spus
Mihail Vasilescu, Partener
Prime Kapital. Prime Kapital
este un dezvoltator, investitor ºi
operator imobiliar important,
activ în Europa Centralã ºi de
Est, fiind o prezenþã amplã pe
piaþa din România ºi este inte-
grat pe verticalã, care numãrã

peste 200 de specialiºti în
domeniul imobiliar.

„Iatã cã, în pofida a tot ceea
ce se susþinea de cãtre unii, la
Târgoviºte, începe construcþia
acestui complex comercial, iar
beneficiile sunt multiple,
plecând de la crearea unui
spaþiu civilizat pentru comerþ,
cumpãrãturi, divertisment, agre-
ment º.a.m.d., ºi mergând pânã
la locurile de muncã – nu sunt
puþine, cred cã sunt în jur de
1000 de locuri de muncã în faza
de operare. De asemenea, pe
zona de taxe ºi impozite – pen-
tru cã va fi unul dintre contribua-
bilii importanþi la bugetul local al
Municipiului Târgoviºte, de altfel
autorizaþia de construcþie a
reprezentat o sumã foarte
importantã, care a fost plãtitã
cãtre bugetul local, aºa cã
avantajele sunt multiple. Aºa
cum spuneam în urmã cu apro-
ximativ 6 luni, debuteazã practic
etapa cea mai importantã de
dezvoltare urbanisticã a
Municipiului Târgoviºte din
ultimii 30 de ani, iar zona de la
UM Garã, o zonã pânã acum
închisã, va deveni un punct de
atracþie important pentru târ-
goviºteni, pentru dâmboviþeni, o

investiþie de aproximativ 50 mi-
lioane de euro, o investiþie pri-
vatã, o investiþie de naturã sã
creascã confortul târgoviºtenilor,
dâmboviþenilor, care nu vor mai
umple mall-urile din Ploieºti, din
Piteºti ºi din Bucureºti ºi cred cã
lucrul acesta este foarte impor-
tant. Doamne ajutã, sã ne
vedem cu bine la deschiderea
complexului comercial, felicitãri
investitorului pentru decizia pe
care a luat-o de a investi la
Târgoviºte, felicitãri Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, pentru
modalitatea în care a înþeles sã
gestioneze toatã partitura
juridicã legatã de punerea la
dispoziþie a terenului º.a.m.d., ºi
mã bucur cã ºi Primãria
Municipiului Târgoviºte are o
contribuþie la acest proiect (...)
Eu, personal, mã bucur foarte
mult în primul rând ca
târgoviºtean”, a declarat
Cristian Daniel Stan, primarul
municipiului Târgoviºte.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea a precizat: „În ultima
lunã, am avut discuþii ºi analize
foarte aplicate pe ceea ce
înseamnã investiþiile de la garã
ºi, zic eu, cã am reuºit, prin seri-

ozitate ºi prin bunã-credinþã, sã
convingem investitorul cã noi,
ca instituþie, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, alãturi de Primãria
Municipiului Târgoviºte, ne
þinem de cuvânt. ªtiþi cã am
fãcut mai multe vizite pe teren,
la drumul de la garã; aceste
vizite vor continua. Am dat dru-
mul la procedura de achiziþie
publicã pentru iluminat public,
pe banii consiliului, pentru
aceastã zonã, nu lãsãm
lucrurile la întâmplare, sper ca
în intervalul de 12 luni, prevãzut
de investitori, pentru realizarea
mall-ului, sã fim la zi cu investiþi-
ile din zonã. Îi mulþumesc, dom-
nului Vasilescu, pentru disponi-
bilitate, vreau sã-i asiguraþi pe
partenerii dumneavoastrã cã
suntem o instituþie serioasã ºi
cã noi, dâmboviþenii, ne respec-
tãm cuvântul ºi faþã de cetãþenii,
care ne-au mandatat sã-i
reprezentãm ºi faþã de
partenerii noºtri, iar lucrurile vor
fi în regulã la Târgoviºte.
Sperãm sã ne vedem anul viitor,
poate mai devreme de 12 luni,
la inaugurarea acestei investiþii
private, una dintre cele mai
importante din judeþul
Dâmboviþa.”

DDââmmbboovviiþþaa MMaallll,, pprriimmuull cceennttrruu
ccoommeerrcciiaall mmooddeerrnn ddiinn TTâârrggoovviiººttee

Primul clopoþel al anului ºcolar
2019-2010 a fost primit, în judeþul
Dâmboviþa, pe 9 septembrie, cu
emoþii ºi entuziasm, atât de elevi,
cât ºi de pãrinþi ºi cadre didactice,
cãrora le-au stat alãturi ºi reprezen-
tanþi ai autoritãþilor publice de la
nivel central, judeþean ºi local.

MMiinniissttrruull AAggrriiccuullttuurriiii::
""LLiicceeuull TTeehhnnoollooggiicc

ddiinn TTããrrttããººeeººttii ttrreebbuuiiee
ssãã iinnttrree îînnttrr-uunn 

pprrooggrraamm iinnvveessttiiþþiioonnaall""
Cele mai mari emoþii le-au avut,

fãrã doar ºi poate, elevii Liceului
Tehnologic „Marin Grigore
Nãstase" din comuna Tãrtãºeºti,
unde a fost prezent ºi ministrul
Agriculturii, Petre Daea. Cu acest
prilej, ministrul Agriculturii a evi-
denþiat rolul important pe care îl au
instituþiile de învãþãmânt cu profil
agricol, nevoia de specialiºti în

domeniu, dar ºi necesitatea rea-
lizãrii unui program investiþional, în
vederea dezvoltãrii unei baze
materiale adecvate nevoilor
unitãþilor de învãþãmânt: „Vã felicit
pe toþi pentru cã aþi rezistat de-a
lungul vremii. Din cele 300 de licee
agricole ale þãrii, au rãmas mai
puþin de 60 (…)Dumneavoastrã vã
trebuie ateliere în care sã învãþaþi,
sã vã conectaþi cu realitatea tehno-
logicã pentru a nu rãmâne în incul-
turã tehnicã pentru cã astãzi vor-
bim despre grapa cu colþi reglabili,
avem utilaje care se conduc de la
distanþã. De aceea, acest atelier, ca
ºi altele, trebuie sã intre într-un pro-
gram investiþional, iar pentru cã am
venit aici ºi am aceastã obligaþie
pentru toate cele 58 de licee din
þarã, sã pornim activitatea con-
cretã". ªi conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa - reprezentatã
de preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedinþii Luciana Cristea ºi
Alin Manole - a participat, alãturi de

oficialitãþi locale, parlamentari dâm-
boviþeni, reprezentanþi ai Arhi-
episcopiei Târgoviºte ºi ai
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dâmboviþa, la festivitãþile organi-
zate de mai multe unitãþi de
învãþãmânt din municipiul Târ-
goviºte, precum ºi din judeþ.

Prima oprire a avut loc la
Colegiul Naþional "Constantin
Carabella", unde preºedintele
Alexandru Oprea a transmis gân-
durile sale bune ºi mult succes în
activitate tuturor elevilor ºi cadrelor
didactice: „Evenimentul acesta este
pentru mine un plãcut prilej de a
mã afla în mijlocul dumneavoastrã,
de a trãi emoþia generalã, care îi
încearcã astãzi pe toþi elevii - ºi pe
aceia care trec pragul ºcolii pentru
prima oarã în viaþã, dar ºi pe aceia
care au depãºit deja aceastã etapã
ºi se întorc, în fiecare toamnã, la
ºcolile lor. (...) Vã urez sãnãtate,
putere de muncã ºi dragoste de
carte!"

IInnaauugguurrããrrii llaa îînncceeppuutt
ddee aann ººccoollaarr

Noul an ºcolar a reprezentat
pentru localitãþile dâmboviþene
Raciu, Dragomireºti ºi Dragodana
un prilej de mare bucurie, în fiecare
dintre aceste comunitãþi fiind inau-
guratã, în prima zi de ºcoalã, câte o
grãdiniþã. În comuna Raciu a fost
inaugurat obiectivul „Realizare ºi
dotare Grãdiniþã, sat Raciu", în va-
loare totalã de 1.403.316 lei,
investiþie realizatã prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL). În localitatea Decindeni,
comuna Dragomireºti, a fost inau-
gurat obiectivul de investiþii

„Construire Grãdiniþã cu program
redus", finanþat prin Agenþia pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale
(AFIR), în valoare totalã 485.564
Euro. O altã investiþie inauguratã a
fost cea din comuna Dragodana,
sat Picior de Munte, realizatã cu
fonduri de la bugetul local, un
proiect ce a presupus transfor-
marea unei foste ºcoli în grãdiniþã.
Valoarea acesteia este de 400.000
lei. Prezent la inaugurãri, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dâm-
boviþa, Alexandru Oprea a precizat
cã, în prezent, sunt 112 obiective
pe PNDL în infrastructura ºcolarã
din judeþul Dâmboviþa, investiþii ce
vor fi finalizate.

■ În judeþul Dâmboviþa,

Noul aan ººcolar, ddebut ccu eemoþii,
inaugurãri ººi vveºti bbune
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Sã nne ccunoaºtem rreprezentanþii!

jjrr..  ddrr..  OOpprreeaa  AAlleexxaannddrruu

jjrr..  ddrr..  IIvvaannooffff  IIvvaann VVaassiillee

eecc..  CCrriisstteeaa  MMaarriilleennaa--LLuucciiaannaa eecc..  MMaannoollee  MMiihhaaii--AAlliinn

BBrreezzeeaannuu
IIuulliiaann

BBuuttaa
TTeeooddoorr

CCeerrcchheezz
GGaabbrriieellaa

CCoossttaacchhee
MMiiooaarraa

DDiinniiþþãã
AAlleexxaannddrruu

DDrraaggoommiirr
RRuuxxaannddaa  MMããddããlliinnaa

DDrruuggãã
VVllããdduuþþ

FFuullggaa
VVaalleerriiuu

GGeeoorrggeessccuu
FFlloorriiaann--DDaann

GGrreeaaccaa
LLuuiissaa--MMaarriilleennaa

GGrroozzaavvuu
IIoonn--GGaabbrriieell

IIoonn
SSoorriinn

IIssttrraattee
MMiihhaaii

MMaarrccuu
CCoorrnneelliiuu--BBooggddaann

MMooccaannuu
AAddrriiaann

NNeeccuullaa
CCeezzaarriinnaa

NNeeccuullaaeessccuu
SSaacchhee

NNiiccoollããeessccuu
IIlleeaannaa--CCããttããlliinnaa

NNiiccuullaaee
VVllããdduuþþ

NNiiþþãã
GGeeoorrggiiaannaa

NNiiþþooiiuu
OOvviiddiiuu

OOpprreeaa
IIuulliiaann

PPeettrree
MMaarriinn

PPllããiiaaººuu
GGaabbrriieell

PPooppaa
AAuurreelliiaann

PPooppeessccuu
CCllaauuddiiuu--CCeezzaarr

PPooppeessccuu
JJeeaann

SSppâânnuu
PPoojjoorr

SSttaann
CCoorrnneelliiaa

SSttããnneessccuu
MMiihhaaii

TTiiccãã
DDããnnuuþþ

VVaassiilleessccuu
LLiivviiuu CCoossmmiinn

VICEPREªEDINTE VICEPREªEDINTE

PREªEDINTE

SECRETAR JUDEÞ

CONSILIERI JUDEÞENI
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11..Hotãrâre pentru modificarea ºi com-
pletarea Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa nr. 47/24.04.2019, privind apro-
barea Notei de Fundamentare pentru achi-
ziþia mijloacelor fixe, în anul 2019, la
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
„Basarab I” Dâmboviþa.

22..Hotãrâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ºi
Funcþionare a Organigramei  ºi  Statului de
funcþii ale Complexului Naþional Muzeal
„Curtea Domneascã” Târgoviºte.

33.Hotãrâre privind aprobarea
Organigramei ºi Statului de funcþii ale
Centrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa.

44..Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare, în vederea includerii pe lista
de investiþii a obiectivului „Loc de joacã des-
tinat copiilor cu dizabilitãþi”, la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte – locaþia
Gura Ocniþei Copii.

55..Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare, în vederea includerii pe lista
de investiþii a obiectivului „Instalare cazan
apã caldã cu Pmax=232 KW ºi lucrãri afe-
rente de punere în funcþiune”, în locaþia Boli
Infecþioase Adulþi ºi Copii a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

66..Hotãrâre pentru modificarea ºi com-
pletarea Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa nr. 50/24.04.2019 privind apro-
barea Notei de Fundamentare pentru achi-
ziþia de active fixe (aparaturã medicalã ºi dis-
pozitive medicale) la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, în anul 2019.

77..Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare, în vederea includerii pe lista
de investiþii a obiectivului „Modernizare insta-
laþie A.C.M. ºi încãlzire din camera tehnicã”,
în locaþia Platformã a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte.

88..Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare, în vederea includerii pe lista
de investiþii a obiectivului „Modernizare
tablouri electrice”, în Secþia Recuperare,
Medicinã Fizicã ºi Balneologie a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

99..Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare, în vederea includerii pe lista
de investiþii a obiectivului „Modernizare sis-
tem de încãlzire la Pavilionul B”, în locaþia
Gura Ocniþei Copii a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte.

1100..Hotãrâre privind constituirea Comisiei
pentru coordonarea implementãrii mãsurilor
necesare pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã a locuitorilor din aºezãrile informale ºi
aprobarea regulamentului de organizare ºi
funcþionare al acesteia.

1111..Hotãrâre pentru aprobarea modelului
cadru al contractului de asociere ºi al proto-
colului de administrare în comun a obiec-
tivelor de investiþii privind infrastructura
rutierã realizatã de cãtre judeþul Dâmboviþa,
prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu
unitãþile administrativ-teritoriale, prin consili-
ile locale ale acestora.

1122..Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-teritori-
alã Lunguleþu, prin Consiliul Local Lunguleþu,
pentru realizarea în comun a investiþiei
„Modernizare strãzi în comuna Lunguleþu,
satele Lunguleþu ºi Serdanu, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indica-
tori tehnico-economici ai obiectivului.

1133..Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-teritori-
alã Tãtãrani, prin Consiliul Local Tãtãrani,
pentru realizarea în comun a investiþiei
„Modernizare strãzi în comuna Tãtãrani,
judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

1144..Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-teritori-
alã Valea Mare, prin Consiliul Local Valea
Mare, pentru realizarea în comun a investiþiei
„Modernizare drumuri de interes local în
comuna Valea Mare, judeþul Dâmboviþa” ºi
aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului.

1155.Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-teritori-
alã Dobra, prin Consiliul Local Dobra, pentru
realizarea în comun a investiþiei
„Modernizare drumuri de interes local în
comuna Dobra, judeþul Dâmboviþa” ºi apro-
barea principalilor indicatori tehnico-eco-
nomici ai obiectivului.

1166..Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-teritori-
alã Dragomireºti, prin Consiliul Local
Dragomireºti, pentru realizarea în comun a
investiþiei „Modernizare drumuri locale în
comuna Dragomireºti, sat Mogoºeºti, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indica-
tori tehnico-economici ai obiectivului.

1177..Hotãrâre privind aprobarea cooperãrii
între Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi SC
HeidelbergCement România SA pentru
realizarea obiectivului „Protecþie bandã
transport calcar Lespezi – Lot 4, precum ºi
consolidare ºi protecþie versant pe DJ 714A,
Comuna Moroeni”.

1188..Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare pentru includerea în lista de
investiþii a unor obiective de infrastructura.

1199..Hotãrâre privind includerea în dome-
niul public al judeþului Dâmboviþa a unui bun
imobil din categoria sistemelor de alimentare
cu apã.

2200..Hotãrâre pentru aprobarea completãrii
listei bunurilor din domeniul public al judeþu-
lui Dâmboviþa, aferente sistemelor de ali-
mentare cu apã, care se transmit ca bunuri
de retur cãtre S.C. Compania de Apã
Târgoviºte-Dâmboviþa S.A. în baza
Contractului de delegare a gestiunii nr.
3/2624/29.01.2009.

2211..Hotãrâre privind aprobarea alocãrii
fondurilor publice nerambursabile din bugetul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, sesiunea a
II-a 2019.

2222..Hotãrâre privind aprobarea redevenþei
ce revine Consiliului Judeþean Dâmboviþa de
la S.C. „G.M.B. VIVAI GRUP” S.A. Târgoviºte,
pentru al XV-lea an de concesiune a celor
trei loturi de teren agricol din Târgoviºte, str.
Laminorului, nr. 8.

2233..Hotãrâre privind modificarea ºi com-
pletarea Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa  nr. 370/17.11.2015, pentru apro-
barea normativelor proprii de cheltuieli cu
privire la consumul lunar de carburanþi ºi a li-
mitelor maxime de cheltuieli lunare pentru
convorbirile telefonice.

2244..Hotãrâre privind majorarea capitalului
social ºi mandatarea reprezentanþilor

Adunãrii Generale a Acþionarilor, pentru
majorarea capitalului social al S.C. MORENI
PARC INDUSTRIAL S.A.

2255..Hotãrâre privind asumarea de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a responsabi-
litãþii în derularea ºi implementarea
Programului pentru ºcoli al României, apro-
barea listei produselor care vor fi distribuite
preºcolarilor ºi elevilor de pe raza judeþului
Dâmboviþa ºi a mãsurilor educative aferente,
în anul ºcolar 2019-2020.

2266..Hotãrâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeþului pe anul 2019.

2277..Hotãrâre privind emiterea acordului de
utilizare a suprafeþelor de teren aferente DJ
717 ºi DJ 718 ºi aprobarea documentaþiei
tehnico-economice a obiectivului „Extindere
ºi reabilitare reþea canalizare, satele
Aninoasa, Sãteni ºi Viforâta, comuna
Aninoasa, judeþul Dâmboviþa”.

2288..Hotãrâre privind numirea unor
reprezentanþi ai Consiliului Judeþean
Dâmboviþa în Consiliul de  Administraþie al
ºcolii Gimnaziale Speciale Târgoviºte.

2299..Hotãrâre privind numirea reprezentan-
tului Consiliului Judeþean Dâmboviþa în
Consiliul de Administraþie al Centrului
Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã Dâmboviþa.

MMaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaþþiiii  pprriivviinndd  HHoottããrrâârriillee
aaddooppttaattee  îînn  ccaaddrruull  ººeeddiinnþþeelloorr  ddee  ccoonnssiilliiuu
jjuuddeeþþeeaann,,  ppuutteeþþii  aaffllaa  ddee  ppee  ssiittee--uull  wwwwww..ccjjdd..rroo,,
llaa  sseeccþþiiuunneeaa  „„HHoottããrrâârrii””..

HHoottããrrâârrii aaddooppttaattee
îînn ddaattaa ddee 1177..0099..22001199

Goran Bregovic, Antract, Lidia Buble,
Carla's Dreams sunt doar câþiva dintre
artiºtii care au urcat, anul acesta, pe scenã,
în cadrul unei suite impresionante de eveni-
mente menite a marca Zilele Cetãþii
Târgoviºte, în perioada 7-9 septembrie. De
altfel, la ediþia din acest an, târgoviºtenilor li
s-au pregãtit evenimente diversificate, pen-
tru a satisface chiar ºi cele mai pretenþioase
gusturi. Programul a inclus activitãþi sportive
- a VI-a ediþie a Campionatului de Fotbal
între Cartiere, Cupa "Zilele Cetãþii" la Tenis
de câmp ºi concursul open de ºah rapid -
"ªAH BLITZ", evenimente dedicate celor
mici - spectacole de teatru muzical, desene
pe asfalt, pãpuºi gigant ºi multe concursuri,
pentru gurmanzi - "Festivalul Racilor ºi
Fructelor de Mare" dar ºi tradiþionalul Târg
al meºteºugarilor ºi a XVIII-a ediþie a
Salonului Editorial "Ion Heliade Rãdulescu",
iar în încheiere - un foc grandios de artificii.

ªªeeddiinnþþaa FFeessttiivvãã aa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall TTâârrggoovviiººttee,, mmoommeenntt

îînnccããrrccaatt ddee eemmooþþiiee
Nu au lipsit nici momentele festive ºi reli-

gioase, dintre care cel mai emoþionant a fost
reprezentat de tradiþionala ºedinþã festivã a
Consiliului Local Municipal Târgoviºte,
desfãºuratã de Sãrbãtoarea Naºterii Maicii
Domnului (Sfânta Maria), pe 8 septembrie
a.c., în Sala Tronului de la Curtea Dom-
neascã din Târgoviºte. Prezent la eveniment,
preºedintele Consiliului Judeþean Dâm-
boviþa, Alexandru Oprea, a adresat felicitãri
autoritãþilor locale, pentru pãstrarea acestei
tradiþii de suflet, în vechea Cetate de Scaun
a Þãrii Româneºti: "Aºa cum fiecare tradiþie
are menirea de a-ºi cãpãta strãlucirea în
timp, ºi ziua de 8 septembrie mai dobândeºte
un pic din mãiestria care a transformat-o, 
de-a lungul anilor, într-o sãrbãtoare de suflet
a târgoviºtenilor. Ca de fiecare datã, de
dimineaþã am participat cu multã emoþie ºi

mult drag atât la slujba religioasã oficiatã la
Catedrala Mitropolitanã cu prilejul celebrãrii
venirii pe lume a Fecioarei Maria, cât ºi la
procesiunea ce a urmat acesteia. Acum 
ne-am adunat în locul cel mai de preþ pentru
moºtenirea culturalã a oraºului ºi simt cã fac
parte din acest frumos obicei despre care vã
vorbeam ºi care prin noi, dar ºi prin cei care
ne vor urma, merge mai departe. Deºi este
cel mai bun moment ºi cel mai potrivit loc
pentru a ne aminti de originile ºi parcursul
celei ce a fost reºedinþã domneascã aproape
300 de ani, cred cã cel mai important aspect
rãmâne sã nu uitãm niciun moment cã sun-
tem aici pentru Târgoviºte, pentru a-i oferi

grandoarea ºi omagiul pe care ºi le-a
câºtigat de-a lungul timpului (...) La mulþi ani,
Târgoviºte! La mulþi ani, târgoviºteni! ªi, nu
în ultimul rând, toate cele bune ºi multã sãnã-
tate tuturor sãrbãtoriþilor zilei!" La ºedinþa
condusã de primarul municipiului Târgoviºte,
Cristian Daniel Stan, au participat:
vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa - Luciana Cristea, consilieri locali,
reprezentanþi ai Primãriei Municipiului
Târgoviºte ºi Prefecturii Judeþului Dâm-
boviþa, ai Arhiepiscopiei Târgoviºte, ºefi ai
instituþiilor deconcentrate, parlamentari, 
delegaþi ai oraºelor înfrãþite cu municipiul
Târgoviºte.

Zilele CCetãþii TTârgoviºte,
sãrbãtoare îîn iinima
judeþului DDâmboviþa
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Investiþii ddin DDâmboviþa, vverificate ppe tteren

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
efectuat, în ziua de 10 septembrie
2019, alãturi de vicepreºedintele
Alin Manole ºi directorul Direcþiei
Generale Infrastructurã Localã,
Vasile Dinu, o vizitã de lucru atât la
obiectivele de investiþii aflate în
derulare în localitatea Rãzvad, cât ºi
pe ºantierul de la fosta unitate mili-
tarã de la Gara Târgoviºte. Prima
oprire a constat în verificarea sta-
diului lucrãrilor realizate în cadrul
proiectului "Extinderea sistemului de
canalizare în satele Valea Voie-
vozilor ºi Rãzvad, Comuna Rãzvad",
proiect finanþat în cadrul Pro-
gramului Naþional de Dezvoltare
Localã (PNDL), derulat de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. Referitor la
aceastã investiþie, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a adãugat: "Sunt
16 km de canalizare, cu precizarea
cã, pe ceea ce înseamnã drumul
naþional, reþeaua se va realiza pe
ambele sensuri ale drumului,
rezultând aproximativ 21 km de
reþea nouã, în rest pe un singur fir.
Eu sper sã obþinem autorizaþia de la
Drumurile Naþionale pentru execuþia
lucrãrilor pe DN 72 ºi va trebui sã

gândim o soluþie pentru devierea
traficului, cel puþin pentru cel de un
anumit tonaj, altfel nu se va putea
lucra în condiþii de siguranþã având
în vedere cã va trebui sã se lucreze
pe ambele sensuri ale drumului. O
altã precizare: proiectul include ºi
branºamentele la limita de propri-
etate. Acelaºi lucru îl avem ºi pe
reþeaua de alimentare cu apã la
Gorgota". Vizita de lucru a continuat
pe ºantierul din zona UM Garã, pen-
tru a afla stadiul lucrãrilor de mo-
dernizare a drumului judeþean.
Comparativ cu ultima vizitã a con-
ducerii CJD, urmare a insistenþelor
acesteia, s-a constatat o îm-
bunãtãþire a ritmului lucrãrilor la DJ
720E, constructorul suplimentând
numãrul de utilaje ºi personal. În
acest sens, preºedintele CJD a
reamintit constructorului necesitatea
finalizãrii în cel mai scurt timp a
investiþiei de la DJ 720E, cu atât mai
mult cu cât activitatea de realizare a
centrului comercial avanseazã vi-
zibil. În privinþa calitãþii lucrãrilor
efectuate, s-au prelevat probe la un
laborator atestat pe traseul DJ 720E
în vederea analizãrii acestora din
punct de vedere al caracteristicilor
fizico - mecanice.

Toamna are, în judeþul
Dâmboviþa, parfum de fructe ºi
legume, dar ºi de târguri
tradiþionale, la care producãtorii îºi
aduc roadele muncii de peste an în
faþa târgoveþilor. ªi conducerea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
reprezentatã de preºedintele
Alexandru Oprea ºi vicepreºedinþii
Luciana Cristea ºi Alin Manole, s-a
aflat în mijlocul dâmboviþenilor cu
prilejul târgurilor anuale de toamnã
din localitãþile Titu ºi Runcu.

TTâârrgguull ddee llaa TTiittuu,,
cceell mmaaii vveecchhii ddiinn jjuuddeeþþ,,
ddaatteeaazzãã ddiinn aannuull 11885533

Târgul de toamnã de la Titu
reprezintã un eveniment de tradiþie,
acesta datând din anul 1853. În
fiecare an, mii de oameni din întreg
judeþul, dar ºi din alte zone ale þãrii
vin sã îºi achiziþioneze din târg
obiecte de uz gospodãresc,
pielãrie, obiecte de artizanat, dar
mai ales legume ºi fructe,  apreci-
ate pentru calitatea lor. Cel mai
vechi târg din judeþul Dâmboviþa a
reunit ºi anul acesta, meºteºugari,
agricultori ºi comercianþi, eveni-
mentul fiind un  bun prilej de valori-
ficare a obiceiurilor ºi tradiþiilor, atât
din zona de sud a judeþului
Dâmboviþa, cât ºi de pe întreg
cuprinsul þãrii. Alãturi de condu-

cerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, au mai fost prezenþi, la
Titu, parlamentari dâmboviþeni, pri-
mari, consilieri judeþeni, ºefii mai
multor instituþii publice din judeþ.

RRããvvããººiittuull ooiilloorr,,
llaa cceeaa ddee-aa 2288-aa eeddiiþþiiee,,
oo ssããrrbbããttooaarree iizzvvoorrââttãã ddiinn

ttrraaddiiþþiiaa mmuunntteenneeaassccãã
Cea mai veche tradiþie în orga-

nizarea târgului anual de rãvãºitul

oilor are loc în comuna Runcu, din
judeþul Dâmboviþa. Ciobanii se
întâlnesc în a treia sãptãmânã din
luna septembrie la evenimentul
care marcheazã transhumanþa. ªi
în acest an, mii de dâmboviþeni ºi
turiºti au luat cu asalt, pe 22 sep-
tembrie, Vârful lui In, o zonã cu o
priveliºte pitoreascã, din apro-
pierea satului Brebu, comuna
Runcu. Manifestarea, ajunsã la cea
de a 28-a ediþie, a adunat zeci de
pãstori la poalele Leaotei, care vin
atât din zonã cât ºi din judeþele

învecinate sã îºi etaleze produsele
tradiþionale. La mare cãutare au
fost ca întotdeauna, brânza de bur-
duf, pastrama, precum ºi nelipsitul
bulz. La sãrbãtoarea transhumanþei
din Dâmboviþa au luat parte
numeroºi turiºti, localnici ºi dâm-
boviþeni veniþi din toate colþurile
judeþului, conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, reprezentatã
de preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Alin Manole, par-
lamentarii dâmboviþeni Carmen
Holban ºi Corneliu ªtefan, inspec-
torul ªcolar General, Cristina
Stroe, consilieri judeþeni,
ambasadorii Rusiei, Cubei ºi
Venezuelei, subprefectul Judeþului
Argeº, Adrian-Dumitru Bughiu,
reprezentanþii Asociaþiei de
Prietenie România - Venezuela -
Cuba, dar ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale din mai multe

localitãþi dâmboviþene. Preºedintele
Alexandru Oprea a adresat celor
prezenþi câteva cuvinte de suflet: "Îl
felicit pe domnul primar, Gheorghe
Brebeanu, pentru cã organizeazã,
de mai mulþi ani, aceastã activitate
aici, la Runcu, iar ea a crescut de la
an la an, acest lucru fiind de naturã
sã ne bucure. Vã asigur cã instituþia
Consiliului Judeþean Dâmboviþa
acordã tot sprijinul Primãriei
Runcu, Consiliului Local Runcu.
Avem multe proiecte pe care le
derulãm împreunã, existã un sprijin
constant ºi din partea Guvernului
României ºi am convingerea cã,
mulþumitã a tot ceea ce s-a întâm-
plat în aceºti ani, faþa localitãþii
dumneavoastrã s-a schimbat. Vã
urez sã vã bucuraþi de vremea fru-
moasã de astãzi, sã petreceþi cu
bine ºi sã ne vedem, la Runcu,
mulþi ani de aici înainte!"

■Conducerea Consiliului Judeþean, prezentã la Titu ºi la Runcu

TTâârrgguurriillee ddee ttooaammnnãã,, ppeerriipplluu
pprriinnttrree ttrraaddiiþþiiii ddââmmbboovviiþþeennee

Proiecte ffinanþate
prin PPNDL, lla RRãzvad

Preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, însoþit de  vicepreºedintele Alin
Manole ºi directorul general al Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã, Vasile Dinu, a efectuat, la începutul
lunii septembrie, o vizitã pe ºantierele a douã dintre
obiectivele de investiþii derulate în judeþ.

Prima oprire a avut loc la fosta unitate militarã de la
garã, unde a fost analizat stadiul lucrãrilor la drumul de
legãturã DJ 720 E Gara Târgoviºte Sud - Centura
Municipiului Târgoviºte, unde au fost demarate activitãþile
de montaj a bordurilor marginale pãrþii carosabile. Prin
acest proiect se urmãreºte realizarea unui drum princi-
pal, cu 4 benzi de circulaþie, în lungime de 1,242 m. Dupã
realizarea conturului giraþiilor din zona gãrii ºi de la
ieºirea spre cartierul din Aleea Trandafirilor, urmeazã sã
fie iniþiate ºi activitãþile de aºternere a straturilor de asfalt
pe terasamentul existent.

Urmãtorul punct vizitat a fost obiectivul de investiþii
desfãºurat pe DJ 720A Bucºani - Rãþoaia, unde se
reabiliteazã partea carosabilã degradatã prin covor
asfaltic pe o lungime de 3,5 km. Aici, lucrãrile se apropie
de finalizare, prin intermediul SC Lucrãri Drumuri ºi
Poduri SA, societate a Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa (CJD), Alexandru Oprea, însoþit de
directorul general al Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã, Vasile Dinu, a continuat
vizitele de lucru în teren, pentru a verifica stadi-
ul lucrãrilor la obiectivele aflate în desfãºurare.

Un obiectiv vizat a fost drumul judeþean
712A, pe care se desfãºoarã lucrãri de reabi-
litare ºi modernizare, pe o lungime de 4,138
km, în cadrul proiectului "Reabilitare DJ 712A
Fieni - Runcu (Bãdeni)", realizat prin Programul
Operaþional Regional 2014 - 2020, proiect în
valoare de 2.236.639,53 lei. De asemenea, a
avut loc o oprire pe un alt tronson al acestui
drum judeþean, care face obiectul proiectului
"Reprofilare cu adaos material pietros, rigole
profilate DJ 712A Runcu - Râu Alb", în valoare
de 102.960 lei, care se desfãºoarã pe durata a
douã luni.

Vizita s-a încheiat cu analiza modului în
care se desfãºoarã lucrãrile de reabilitare ºi
modernizare la obiectivul "Îmbrãcãminte bitumi-
noasã uºoarã pe DJ 712A Râul Alb - Runcu",
pe o lungime de 2,750 km. Proiectul este rea-
lizat prin Programul Operaþional Regional 2014
- 2020 ºi are o valoare de 3.685.900,345 lei.

LLuuccrrããrriillee llaa UUMM
GGaarrãã,, mmoonniittoorriizzaattee
ddee ccoonndduucceerreeaa CCJJDD

OObbiieeccttiivvee ccuu
ffoonndduurrii eeuurrooppeennee,,

llaa RRuunnccuu

TTiittuu

RRuunnccuu
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PROGRAMUL NNAÞIONAL DDE DDEZVOLTARE LLOCALÃ
- oo ººansã ppentru jjudeþul DDâmboviþa

●●  PPeessttee 221100 mmiilliiooaannee eeuurroo,, aapprroobbaaþþii ppeennttrruu JJuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa pprriinn PPNNDDLL II ººii IIII

Modernizare
strãzi, rigole,

ºanþuri ºi trotuare
în satele Gura

Ocniþei, Sãcuieni
ºi Adânca

Extinderea
sistemului

de canalizare
în satele Valea
Voievozilor ºi

Rãzvad, Comuna
Rãzvad

Proiecte de importanþã majorã,
pentru judeþul Dâmboviþa, sunt cele
realizate prin PPrrooggrraammuull  NNaaþþiioonnaall  ddee
DDeezzvvoollttaarree  LLooccaallãã  ((PPNNDDLL)). În perioa-
da 2015-2018, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a decontat lucrãri în va-
loare totalã de peste 105.000.000 lei,
iar pânã la aceastã datã, în anul
2019, au mai fost decontate lucrãri în
valoare de peste 7.500.000 lei. În
prima etapã a programului, s-a obþi-

nut, la nivelul întregului judeþ,
finanþare pentru 113311 obiective de
investiþii, cu o vvaallooaarree  ttoottaallãã  ddee
333355..114466..559977,,2200  lleeii, din care 17 obiec-
tive au revenit Consiliului Judeþean
Dâmboviþa. S-au finalizat 110055  oobbiieecc--
ttiivvee  ((1144  aallee  CCJJDD)) ºi mai sunt în lucru
26 obiective de investiþii (3 ale CJD).
De asemenea, s-a reuºit ca, în cea
ddee--aa  ddoouuaa  eettaappãã  aa  pprrooggrraammuulluuii, sã se
obþinã, la nivelul întregului judeþ,

finanþare pentru 229944  ddee  pprrooiieeccttee, din
care 21 au revenit Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. Valoarea totalã
pentru aceastã etapã este de
747.489.008,58 lei. Pânã la aceastã
datã, s-au finalizat la nivelul întregului
judeþ, un numãr de 100  de obiective
(12 ale CJD), alte 119944 obiective de
investiþii fiind în lucru, dintre acestea
9 aparþinând Consiliului Judeþean
Dâmboviþa. Important este cã deja 

s-au semnat 265 contracte de
finanþare cu Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice,
iar restul de 29 urmeazã a fi semnate
în curând. Ceea ce primeazã este fap-
tul cã se lucreazã ºi se deconteazã
sume pentru lucrãrile executate ºi
suntem încrezãtori cã, pânã în anul
2021, cel târziu, vor fi finalizate toate
proiectele care se deruleazã în
comunele ºi oraºele dâmboviþene.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa îi
informeazã pe participanþii la traficul rutier
cã, în luna octombrie, va efectua, prin soci-
etãþile comerciale de profil, urmãtoarele
activitãþi:

● Covor bituminos DJ 701B Crevedia – DN
1A

● Reparaþii ºi covor asfaltic pe DJ 702F
Rãscãieþi, km 9+120 – 11+970;

● Reabilitare ºi modernizare DJ 702D
Dragomireºti – Hulubeºti, L=5,2km – ºanþuri;

● Reabilitare drum de legãturã DJ 713
Dichiu – DJ 714 Zãnoaga, L= 3,093 km;

● Modernizare DJ 702 lim. judeþ Argeº –
Cândeºti Deal – Cândeºti Vale;

● Modernizare strãzi în comuna Doiceºti;
● Consolidare amenajare albie Cricovul

Dulce pentru punerea în siguranþã a DJ 710B
la Viºineºti, (punct Iulicã Ciobanu);

● Reabilitare DJ 601A limitã judeþ Giurgiu

– Brezoaele – Slobozia Moarã – Rãcari;
● Modernizare DJ 710 Bezdead –

Costiºata – limitã judeþ Prahova;
Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe DJ

712A Râu Alb – Runcu;
● Amenajare centru civic al comunei Valea

Mare, realizarea de alei pietonale, rigole be-
tonate ºi iluminat public pe o lungime de
1.860 ml de o parte ºi cealaltã a DJ 702A;

● Pod pe DJ 714A Moroeni – Pucheni –
Valea Brãteiului, km 7+600, peste pârâul
Rãtei;

● Reabilitare DJ 712A Fieni –Runcu
(Bãdeni);

● Drum de legãturã DJ 720E Gara
Târgoviºte Sud – Centura Municipiului
Târgoviºte;

● Modernizare drumuri de interes local în
comuna Viºina;

● Covor asfaltic DJ 701B Tãrtãºeºti –
Ciocãneºti;

● Covor asfaltic DJ 720A Mãrceºti –
Gheboaia;

● Amenajare cãi de acces ºi parcare
Secþia de Recuperare Neuromotorie Copii –
Gura Ocniþei;

● Lucrãri de steticã rutierã, întreþinere
poduri ºi semnalizare rutierã.

AATTEENNÞÞIIEE!! BBUULLEETTIINN RRUUTTIIEERR

● Pe DJ 714A Moroeni – Cabana
Cãprioara – Valea Brãteiului, traversarea
pârâului Rãtei, la km 7+600 se realizeazã pe
podul provizoriu din tuburi prefabricate,
deoarece podul existent a fost avariat;

Lucrãrile la podul nou sunt în derulare;
Se vor respecta semnificaþiile indica-

toarelor rutiere de restricþionare a circulaþiei
atât pe sectorul de drum cât ºi pe poduri.

● Podul pe DJ 702A peste râul Argeº la

Pãtroaia este închis circulaþiei publice.
Variante ocolitoare sunt drumurile locale.

Sectoarele de drumuri judeþene care pre-
zintã degradãri ºi alte pericole:

● DJ 503, sect. lim. judeþ Teleorman –
ªelaru, sect. Fierbinþi – lim. jud. Argeº            

● DJ 611, sect. Glogoveanu – Fierbinþi
(sector pietruit)

● DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare
cu drum îngustat ºi avariat pe zona Miculeºti
– Mãgura 

● DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni –
Zãnoaga ºi Cabana  Bolboci – Cheile
Tãtarului 

● DJ 720A sect. Mãrceºti – Finta
● DJ 722, sect. drum C.F. ºi poduri

Mircea Vodã

Facem urmãtoarele recomandãri pentru
participanþii la trafic:

Se va circula cu atenþie ºi vitezã redusã, în
special în zonele semnalizate cu indicatoare
rutiere având semnificaþia „drum cu
denivelãri”, adaptându-se viteza la starea
pãrþii carosabile.

Detalii suplimentare privind situaþia sec-
toarelor amintite se pot obþine ºi de la
Consiliul Judeþean Dâmboviþa – Direcþia
Generalã Infrastructurã Localã tel.
0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-
16.00.

PPrrooggrraammuull lluuccrrããrriilloorr llaa iinnffrraassttrruuccttuurraa
rruuttiieerrãã pprrooppuussee ppeennttrruu jjuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa,,

îînn lluunnaa ooccttoommbbrriiee 22001199
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Zona montanã dâmboviþeanã a gãzduit,
timp de 2 seri, în minivacanþa de 15 august,
un regal de muzicã folk, în cadrul Festivalului
"Padina Folk".

Evenimentul, organizat de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, prin Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, s-a desfãºurat pe 15
ºi 16 august 2019, într-un ambient deosebit,
în zona Telecabinei Peºtera din Munþii
Bucegi, comuna Moroieni.

Pe durata festivalului, au avut loc specta-
cole de muzicã folk, în cadrul cãrora au
evoluat nume consacrate ale genului, capul
de afiº fiind þinut de Mircea Baniciu,  Maria

Gheorghiu ºi Vasile ªeicaru. Cele câteva
sute de persoane adunate în faþa scenei
amplasate în platoul din faþa refugiului
Salvamont Peºtera, au înfruntat ploaia pânã
târziu dupã miezul nopþii ºi au cântat, alãturi
de trubadurii care au urcat pe scenã, piese
celebre, pline de emoþie.

Printre obiectivele principale ale eveni-
mentului, care se doreºte a deveni o tradiþie,
se numãrã promovarea turisticã a zonei
Padina - Peºtera ºi a unui gen muzical potri-
vit peisajului de poveste din munþii dâm-
boviþeni.

Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi a
gãzduit, în ziua de 17 august 2019, un eveni-
ment cultural de înaltã þinutã, menit a aduce
arta mai aproape de oameni ºi a promova
obiectivul istoric. Este vorba despre specta-
colul de teatru "Fierarii", ce a avut în dis-
tribuþie nume cunoscute ale scenei
româneºti: Maia Morgenstern, Horaþiu
Mãlãele, George Mihãiþã ºi Mircea Rusu.

Deºi o comedie, adaptarea dupã opera
lui Miloš Nikoliæ, în regia lui Horaþiu
Mãlãele, a pus în discuþie problema com-
plexã a consecinþelor marilor evenimente

istorice în vieþile mãrunte ale oamenilor de
rând ºi slãbiciunile naturii umane.

Evenimentul, organizat de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, prin Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa (CJCD) a adunat în
incinta ansamblului de la Potlogi un public
numeros, din care au fãcut parte preºedin-
tele CJD, Alexandru Oprea, organizatorii,
echipa CJCD, reprezentatã de managerul
Ionuþ Lãscaie, gazda, Ovidiu Cârstina, direc-
tor al Complexului Naþional Muzeal "Curtea
Domneascã" din Târgoviºte, primari dâm-
boviþeni ºi reprezentanþi ai instituþiilor decon-
centrate din judeþ.

În finalul spectacolului, Alexandru Oprea,
le-a mulþumit tuturor celor care au fãcut posi-
bilã desfãºurarea acestei manifestãri cultu-
rale la Potlogi:

"Le mulþumesc prietenilor noºtri artiºti,
care au urcat în aceastã searã pe scenã,
spre încântarea noastrã, pentru cã au
acceptat invitaþia Consiliului Judeþean
Dâmboviþa de a veni la Potlogi. Sper sã
punem bazele unei noi tradiþii ºi spectacole,
ca cel care s-a desfãºurat, aici, în aceastã
searã, sã aibã loc anual, în jurul datei de 15
august."          

““FFiieerraarriiii””,,
llaa AAnnssaammbblluull
BBrrâânnccoovveenneesscc
ddee llaa PPoottllooggii

PPaaddiinnaa FFoollkk,, rreeggaall ddee mmuuzziiccãã
ffoollkk îînn iinniimmaa mmuunnþþiilloorr

Echipele câºtigãtoare ale
proiectului educaþional "Fii activ, fii
sportiv!" au fost premiate sâmbãtã,
21 septembrie 2019, în cadrul unui
emoþionant eveniment organizat la
Sala Sporturilor din Târgoviºte, de
Asociaþia Judeþeanã "Sportul pen-
tru Toþi Dâmboviþa" ºi finanþat de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa.
Premiile au fost înmânate chiar de
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea. În
acest proiect, ce are ca scop încu-

rajarea tinerei generaþii sã practice
activitãþi fizice ºi sportive ºi sã
adopte un stil de viaþã sãnãtos, au
fost implicaþi 500 de copii din judeþ,
cu vârste cuprinse între 7 ºi 15 ani,
aceºtia participând la întreceri
sportive pe 4 categorii. În cadrul
evenimentului, desfãºurat la Sala
Sporturilor, au fost premiate
primele 3 echipe clasate în con-
curs, iar pentru aceastã primã
sesiune, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a contribuit cu suma de
21.700 lei.

"Vreau sã vã felicit pe dum-
neavoastrã, profesorii de educaþie
fizicã ºi sport, pentru ceea ce faceþi
pentru aceºti copii (...).Vã asigur cã
noi, echipa de la Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, sprijinim astfel de acti-
vitãþi, pentru cã sunt benefice.
Vouã, dragi copii, pentru cã am
vãzut un copilaº plângând cã a
pierdut la una dintre competiþii, vã
spun un lucru: ai învins, continuã, ai
pierdut, continuã! Perseveraþi, pen-
tru cã numai aºa veþi ajunge campi-
oni. Cred cã trebuie sã avem

convingerea cã putem face împre-
unã foarte multe lucruri bune (...)
Vã felicit, doamnelor ºi domnilor
profesori, pentru modul în care vã
implicaþi ºi îi sprijiniþi pe aceºti

copii. Mult, mult, success!" a fost
mesajul preºedintelui Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, pentru participanþi.
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Piaþa "Mihai Viteazul" din Târgoviºte a
gãzduit, în perioada 20-22 septembrie 2019,
cea de-a VI-a ediþie a Festivalului Concurs
Naþional "Ion Dolãnescu".

Dedicat unuia dintre cei mai cunoscuþi ºi
îndrãgiþi interpreþi de muzicã popularã de pe
meleaguri dâmboviþene, evenimentul a adus
în faþa iubitorilor genului nume precum: Ionuþ
ºi Doiniþa Dolãnescu, Maria Cârneci, Petricã
Mîþu Stoian, Maria Ghinea, Ionuþ Sidãu,
George Rotaru, Nicolae Onilã (acordeon),
acompaniaþi de Orchestra "Lãutarii", con-
dusã de maestrul Nicolae Botgros ºi de
Orchestra Popularã "Chindia" a Centrului
Judeþean de Culturã Dâmboviþa - cea din
urmã urcând pe scenã ºi alãturi de con-
curenþii înscriºi în competiþie.

Festivalul "Ion Dolãnescu" s-a încheiat
duminicã, 22 septembrie 2019, cu Gala
Laureaþilor, în cadrul cãreia Trofeul
Festivalului a fost înmânat tinerei interprete
Claudia Colniceanu, în vârstã de 20 de ani,
din Buzãu, chiar de preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea, care
a declarat: "An de an, ne dorim ca acest fes-

tival sã fie un moment de punere în valoare
a muzicii populare româneºti, pãstratã la loc
de cinste în sufletele românilor, de pro-
movare a folclorului autentic ºi a tradiþiilor
strãbune. Ion Dolãnescu a scris istorie ºi a
cântat, ca nimeni altul, bucuriile ºi tristeþile
oamenilor, dar ºi frumuseþea acestor locuri.
Dragi tineri concurenþi, vã adresez felicitãri
pentru curajul ºi talentul de a face sã rãsune
aici, la Târgoviºte, melodii atât de iubite de
români. Toate sunt oglindiri ale sufletului
nostru, care ne fac sã fim mândri de identi-
tatea ºi tradiþiile acestui popor".

Juriul festivalului, format din Elise Stan,
Florin Georgescu, Petronela - Luminiþa Tucã,
Ileana Vieru ºi Gheorghe Palcu, a acordat
celelalte premii dupã cum urmeazã: premiul
I - Asan Elvis Matsun; premiul II - Cupºe
Denis; premiul III - Sperache Mihail; Premiul
Fundaþiei "Ion Dolãnescu" - Deaconu Ana-
Maria.

Evenimentul a fost finanþat de Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa ºi Primãria Municipiului
Târgoviºte.

■ Tinerii dâmboviþeni, încurajaþi sã facã miºcare
prin proiectul…

”Fii aactiv, ffii ssportiv!”

■ Trofeul a fost câºtigat de o interpretã
de 20 de ani, din Buzãu

Festivalul IIon DDolãnescu,
la ccea dde-aa VVI-aa eediþie




