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■ Interviu cu directorul general al Direcþiei Programe Europene, dr. jr. Florin Valeriu Gilia

„Consiliul JJudeþean DDâmboviþa aare îîn pportofoliu
proiecte ccare aabordeazã ddiferite ddomenii aale vvieþii:
economico-ssocial, ssãnãtate, ccultural, eeducaþional”

DDee  ccâânndd  aaþþii  pprreelluuaatt  ffuunnccþþiiaa  ddee
ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  aall  DDiirreeccþþiieeii
PPrrooggrraammee  EEuurrooppeennee  ddiinn  ccaaddrruull
CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??
CCee  aa  îînnsseemmnnaatt  aacceeaassttãã  ppeerriiooaaddãã??

FF..GG:: Fac parte din echipa de la
Consiliul Judeþean Dâmboviþa din
anul 2015. Pot spune cã aceastã
perioadã a fost pentru mine una
extrem de provocatoare din punct
de vedere al deciziilor pe care a
trebuit sã le iau pe parcursul
derulãrii unor proiecte importante
pentru judeþul Dâmboviþa, dublatã
de o dorinþã  de a crea ºi întreþine
relaþii umane pentru a lucra în
mod eficient în cadrul echipei pe
care o coordonez.

DDee  llaa  vveenniirreeaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã
llaa  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa
ccaarree  ssuunntt  pprrooiieecctteellee  ddee  ssuufflleett  ppee
ccaarree  aaþþii  rreeuuººiitt  ssãã  llee  ffiinnaalliizzaaþþii??

FF..GG:: Nu pot sã spun cã am
anumite proiecte de suflet, ci doar
cã pentru mine, în calitate de
coordonator al acestei direcþii,
toate ocupã un loc important.
Înainte de a trece în revistã aces-
te proiecte pe care le-am finalizat
cu succes la nivelul CJD, vreau sã
menþionez cã, pe parcursul
derulãrii acestora, ne-am bucurat
de susþinerea Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia, ºi aº vrea sã profit de
aceastã ocazie pentru a le mulþu-
mi pentru sprijin domnului director
Liviu Muºat ºi echipei pe care o
coordoneazã în cadrul ADR. Este
foarte important ca atunci când ai
nevoie de un rãspuns prompt ºi
avizat sã îl primeºti cu rapiditate.
În ceea ce priveºte proiectele
finalizate de când lucrez la CJD,
sunt încântat sã le nominalizez pe
câteva dintre cele mai importante,
care s-au derulat la nivelul insti-
tuþiei, proiectul de reabilitare ºi
modernizare a Peºterii Ialomiþei,
în valoare de aproximativ 7 mil-
ioane de lei, proiectul de restau-
rare a Palatului Brâncovenesc de
la Potlogi, în valoare de peste 40
de milioane de lei, proiectul de
reabilitare ºi modernizare a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte în valoare de aproape
836 miliarde lei vechi, deºi acesta
din urmã era aproape finalizat,
fiind parcursã perioada de suste-
nabilitate, cu indicatori foarte
importanþi de atins.

CCuumm  aarraattãã  oo  zzii  ddee  mmuunnccãã  îînn
ccaaddrruull  DDiirreeccþþiieeii  PPrrooggrraammee
EEuurrooppeennee??

FF..GG:: Ziua mea de lucru începe
dis-de-dimineaþã, iar programul se
încheie uneori dupa-amiaza târ-
ziu, pentru cã în domeniul fon-
durilor europene nu poþi spune cã
poþi face mâine anumite docu-
mente. Sunt lucruri pe care nu poþi
sã le amâni, sunt termene care
trebuie respectate, sunt situaþii pe
care trebuie sã le clarifici... ªi, în
plus, cu ajutorul noilor mijloace de
comunicare, de multe ori activi-
tatea continuã ºi de la distanþã pe
telefon, prin intermediul
Whatsapp-ului sau e-mail-ului.

CCaarree  ssuunntt  pprroovvooccããrriillee  ccuu  ccaarree
vvãã  ccoonnffrruunnttaaþþii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  zzii
ccuu  zzii??

FF..GG:: Responsabilul cu ges-
tionarea fondurilor europene este
în opinia mea un privilegiat din
punctul de vedere al satisfacþiei
profesionale, atunci când reuºeºte
sã ducã la bun sfârºit un proiect

menit sã aducã bunãstare locuito-
rilor judeþului cãruia îi aparþine,
dar ºi un om într-o continuã stare
de alertã pentru cã, de modul în
care sunt gestionate situaþiile
urgente, depinde parcursul între-
gului proiect.

Foarte importantã în activi-
tatea pe care o desfãºor în cadrul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa
este colaborarea cu reprezentanþii
echipelor de implementare a
proiectelor derulate la nivelul insti-
tuþiei, dar ºi cu conducerea CJD,
cu care avem mereu consultãri ºi
care cere informãri frecvente
privind stadiul proiectelor, fãrã
însã a interfera în activitatea noas-
trã, care de multe ori necesitã mai
mult timp decât ne-am dori toþi,
fiind necesarã parcurgerea de
etape care dureazã mai mult
decât în cazul unor proiecte cu
finanþare naþionalã.

CCuumm  aarraattãã  oo  zzii  ddee  rreellaaxxaarree  ddiinn
vviiaaþþaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã??

FF..GG:: O zi de relaxare…ar fi
bine sã existe…dar ori de câte ori
sunã telefonul sunt conºtient cã
poate apãrea o urgenþã pe vreun
proiect ºi este nevoie sã fim cu
temele fãcute…sã putem duce la
bun sfârºit ceea ce ne-am asumat.

CCee  pprrooiieeccttee  ssttrraatteeggiiccee  vvãã  pprroo--
ppuunneeþþii  ppeennttrruu  eexxeerrcciiþþiiuull  ffiinnaanncciiaarr
22002211  ––  22002277??

FF..GG::  Îmi doresc ca pentru
viitoarele programe sã putem sã
accesãm proiecte de mare anver-
gurã, proiecte care sã contribuie
la dezvoltarea la nivel macro a
judeþului Dâmboviþa. Deºi pare o
perioadã îndepãrtatã nu trebuie
sã abandonãm punerea pe hârtie
a unor proiecte de viitor. Îmi pro-
pun ca, alãturi de echipa de la
CJD, sã reuºesc sã pot prezenta
dâmboviþenilor un portofoliu solid,
cu investiþii pe care aceºtia le
aºteaptã. Aºteptãm regulamentele
europene, regulile finanþãrilor
viitoare ºi pânã atunci, prin dis-
cuþiile avute cu ADR Sud-
Muntenia, deja am creionat pro-
punerile pentru perioada urmã-
toare ºi încercãm sã obþinem
finanþare inclusiv pentru fazele de
proiectare, ceea ce ar duce la
scãderea presiunii pe bugetul
judeþului ºi va permite atragerea

de sume mult mai mari din bugetul
UE. Programele operaþionale tre-
buie sã rãspundã rigorilor pre-
vãzute de cadrul legislativ euro-
pean, dar mai ales trebuie sã
susþinã utilizarea eficientã a ba-
nilor europeni pentru a asigura o
dezvoltare durabilã ºi inteligentã.
Atragerea de fonduri europene
este o ºansã importantã pentru
dezvoltarea acestui judeþ.

CCee  ccaalliittããþþii  ffaacc  ddiinnttrr--oo  ppeerrssooaannãã
uunn  bbuunn  mmaannaaggeerr  ddee  pprrooiieecctt??

FF..GG..:: Consider cã un bun ma-
nager de proiecte stãpâneºte
comunicarea, are calitãþi organi-
zatorice foarte bune, ºtie sã nego-
cieze ºi sã medieze între toþi
actorii implicaþi în derularea
proiectului ºi are calitãþi înnãscute
de conducãtor.

CCaarree  ssuunntt,,  îînn  pprreezzeenntt,,
pprrooiieecctteellee  ddeerruullaattee  ddee  CCJJDD??

FF..GG..:: Consiliul Judeþean
Dâmboviþa are în portofoliu
proiecte care abordeazã diferite
domenii ale vieþii: economico-
social, sãnãtate, cultural, edu-
caþional. Aº aminti aici proiectele
depuse prin POCA ºi fonduri SSE,
aflate în etapa de evaluare sau
implementare, proiecte în care
Consiliul Judeþean Dâmboviþa
este beneficiar: „DINAMIC –
Dâmboviþa – interacþiuni la nivel
administrativ între modernizare,
interconectivitate, competenþe”, în
valoare de 3.850.000 lei, ºi
„Conservarea, restaurarea, valori-
ficarea clãdirii fosta ªcoalã de
Cavalerie în vederea consolidãrii
identitãþii culturale a Judeþului
Dâmboviþa”, proiect în valoare de
7.655.758,91 lei.

Sunt în implementare ºi
proiecte în care Consiliul
Judeþean Dâmboviþa este parte-
ner ºi beneficiar, ºi doresc sã
amintesc aici: ”DARE TO START!
– Dezvoltarea antreprenoriatului
prin resurse umane educate”
(partener), cu o valoare totalã de
17.833.751,99 lei; proiectul „ªI TU
CONTEZI! – Îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor educaþionale pentru ele-
vii cu dizabilitãþi ºi CES din
Judeþul Dâmboviþa, prin intervenþii
armonizate cu nevoile acestora”,
cu valoarea de 7.912.102,99 lei,
precum ºi „Integrare prin educaþie

ºi ocupare în Judeþul Dâmboviþa”,
cu valoarea de 21.501.084,08 lei,
sau „APT_SMC – Administraþie
Publicã eficienTã prin Sistem de
Management al Calitãþii”, valoarea
acestui proiect ajungând la
621.867,30 lei.

În acelaºi timp, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa are în imple-
mentare proiecte din domeniul
infrastructurii - proiecte de mare
anvergurã prin obiectivele lor ºi cu
valoare mare: „Dezvoltarea infra-
structurii de transport judeþean
prin modernizarea DJ 720, DJ
720B, DJ 711 ºi DJ 101B pe
traseul limitã Judeþ Prahova -
Moreni - Gura Ocniþei - Rãzvad -
Ulmi - Târgoviºte - Comiºani -
Bucºani - Bãleni - Dobra - Finta -
Bilciureºti - Cojasca - Corneºti -
Butimanu - Niculeºti - Limitã Judeþ
Ilfov”, a cãrui valoare este de
213.574.715,00 lei, „Impul-
sionarea dezvoltãrii Judeþului
Dâmboviþa ºi pãstrarea identitãþii
culturale a fostei capitale a Þãrii
Româneºti prin conservarea, pro-
tejarea, dezvoltarea ºi valorifi-
carea Ansamblului Monumental
Curtea Domneascã Târgoviºte”
(19.950.940,18 lei),  „Modernizare
DJ 702 în comuna Cândeºti ºi DJ
710 în comuna Bezdead”
(17.287.472,36 lei), „Reabilitare ºi
modernizare infrastructurã rutierã
în Judeþul Dâmboviþa”
(13,637,377.02 lei), „Extinderea ºi
dotarea ambulatoriului de specia-
litate din cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte”
(10.695.874,50 lei), „Reabilitarea,
modernizarea ºi extinderea unitãþii
de primiri urgenþe din cadrul
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte” (6.959.825,11 lei), 

CCee  ssiimmþþiiþþii  aattuunnccii  ccâânndd  uunn
pprrooiieecctt  ssee  îînncchheeiiee,,  iiaarr  rreeaalliizzaarreeaa
lluuii  aa  ffoosstt  uunnaa  ddee  ssuucccceess??

FF..GG..::  Un amalgam de senti-
mente: mulþumirea pe care þi-o dã
sentimentul datoriei împlinite, fap-
tul cã o etapã din activitatea noas-
trã s-a încheiat, nostalgie dupã
momentele în care vedeam
munca în echipã transformându-
se în ceva palpabil, folositor comu-
nitãþii din care facem parte,
ambiþia de a relua experienþa –
alte proiecte, cu alte obiective ºi
alþi parametri, dar permanent în
beneficiul comunitãþii dâm-
boviþene.

CCaarree  ccrreeddeeþþii  ccãã  vvaa  ffii  vviiiittoorruull
ddoommeenniiuulluuii  îînn  ccaarree  lluuccrraaþþii??  

FF..GG..::  Nu am sã merg foarte
mult înainte în timp, ci cred cã, în
urmãtorii ani, acest domeniu va
depinde de urmãtorul buget pe
termen lung al Uniunii Europene
(2021 - 2027). Comisia Europeanã
ºi-a propus sã îºi modernizeze
politica de coeziune, principala
politicã de investiþii a UE ºi una
dintre cele mai concrete expresii
de solidaritate ale acesteia.

Dintre prioritãþile UE, aº dori
sã amintesc: o Europã mai
inteligentã - prin inovare, digi-
talizare, transformare economicã
ºi sprijinirea întreprinderilor mici ºi
mijlocii; o Europã mai verde, fãrã
emisii de carbon, prin punerea în
aplicare a Acordului de la Paris ºi
prin investiþii în tranziþia energe-
ticã, energia din surse regenera-
bile ºi combaterea schimbãrilor
climatice; o Europã conectatã, cu
reþele strategice de transport ºi

digitale; o Europã socialã, pentru
realizarea pilonului european al
drepturilor sociale ºi sprijinirea
calitãþii locurilor de muncã, a
învãþãmântului, a competenþelor,
a incluziunii sociale ºi a accesului
egal la sistemul de sãnãtate; o
Europã mai apropiatã de cetãþenii
sãi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare, conduse la nivel local,
ºi a dezvoltãrii urbane durabile în
UE.

CCaarree  ssuunntt  pprroobblleemmeellee  ccaarree  ppoott
aappããrreeaa  cceell  mmaaii  ddeess  îînn  rreeaalliizzaarreeaa
uunnuuii  pprrooiieecctt  ººii  ccuumm  ppoott  ffii  eellee  
eevviittaattee??

FF..GG..::  Dificultãþile pot fi de
naturi diverse. Vã dau niºte exem-
ple: din cauza diferenþei temporale
între momentul în care se scrie ºi
momentul când se implementeazã
un proiect, poate apãrea situaþia
proiectãrii unui buget subestimat
ºi, de aici, îngreunarea realizãrii
proiectului; identificarea ºi
descrierea necorespunzãtoare a
problemelor vizate sau descrierea
insuficientã a activitãþilor cuprinse
în proiect sunt aspecte care se vor
transforma în obstacole în
realizarea proiectului; rambur-
sãrile trimise cu întârziere vor
atrage întârzierea unor plãþi;
întârzieri rezultate din derularea
procedurilor de achiziþie publicã;
legislaþia stufoasã, interpretabilã,
care suferã permanent modificãri
etc. Astfel de aspecte pot fi evitate
printr-o bunã cunoaºtere a legis-
laþiei de cãtre echipa de imple-
mentare, printr-o monitorizare per-
manentã ºi prin implicarea cu seri-
ozitate în realizarea tuturor acti-
vitãþilor proiectului, prin „spiritul de
echipã” care trebuie însufleþeascã
ºi sã creeze coeziune în orice uni-
tate de implementare a unui
proiect.

DDeeppããººiinndd  ppuuþþiinn  ssffeerraa  ssttrriicctt  pprroo--
ffeessiioonnaallãã,,  ssppuunneeaaþþii  ccãã  uunneeoorrii  pprroo--
ggrraammuull  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ssee  îînnttiinnddee
mmuulltt  dduuppãã  oorreellee  ddee  lluuccrruu..  CCuumm
rreeuuººiiþþii  ssãã  îîmmppããccaaþþii  vviiaaþþaa  pprrooffeessiioo--
nnaallãã  ccuu  cceeaa  ppeerrssoonnaallãã??

FF..GG..::  Este adevãrat, de multe
ori îmi este greu. Au fost momente
în care nu am reuºit sã petrec alã-
turi de familie atât de mult timp pe
cât mi-aº fi dorit. În general însã,
încerc sã-mi fac timp pentru cei
dragi, sã le arãt cã sunt importanþi
pentru mine ºi cã momentele de
familie sunt cele care fac ca totul
sã merite ºi mã ajutã sã depãºesc
mai uºor dificultãþile de orice fel.

SSooþþiiaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã  aarree  llaa
rrâânndduull  ssããuu  uunn  pprrooggrraamm  îînnccããrrccaatt  ººii
mmuullttee  rreessppoonnssaabbiilliittããþþii,,  eessttee  pprrooffee--
ssoorr  uunniivveerrssiittaarr,,  ppaarrllaammeennttaarr..  
CCuumm  vv--aa  aaffeeccttaatt  aassttaa  vviiaaþþaa??

FF..GG..::  Nu este uºor, soþia mea
este o persoanã foarte activã ºi
foarte implicatã în tot ceea ce
face. Dar ne-am obiºnuit cu
aceastã dinamicã, suntem mândri
unul de celãlalt, ne susþinem ºi,
mai ales, ne respectãm, pentru
ceea ce suntem ºi ceea ce facem,
încercãm sã petrecem cât mai
mult timp împreunã cu fiul nostru
ºi sã-i insuflãm valorile în care noi
credem. Este foarte important 
într-o relaþie sã poþi comunica cu
cel de lângã tine ºi sã te poþi sfã-
tui în probleme de serviciu, sã îl
priveºti cel puþin ca pe un egal al
tãu, în toate domeniile.
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Spitalul Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte a gãzduit, la finalul lunii iunie
2020, o conferinþã de presã, prilej cu care
a avut loc prezentarea noilor aparate digi-
tale cu care a fost dotat Serviciul de
Radiologie ºi Imagisticã Medicalã al aces-
tei unitãþi spitaliceºti, ºi anume noul tomo-
graf computerizat ºi douã aparate de radi-
ologie de ultimã generaþie.

Alãturi de conducerea Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte, la eveni-
ment au participat: preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD), Alexandru
Oprea, vicepreºedintele Alin Manole ºi
deputatul Carmen Holban.

Cele douã aparate de radiologie au fost
conectate la calculatoarele medicilor
curanþi, astfel încât radiografiile sã poatã fi
vizualizate în timp real, potrivit declaraþiilor
managerului SJUT, Claudiu Dumitrescu.

Cu acest prilej, preºedintele CJD,
Alexandru Oprea, a transmis: „Marcãm un
moment important pentru Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte. Printr-un

proiect derulat din fonduri de la Ministerul
Sãnãtãþii, spitalul judeþean a primit un com-
puter tomograf, vârful de lance ºi de gamã
a ceea ce înseamnã tehnologia anului
2020 ºi, de asemenea, douã aparate de
radiologie. Unul dintre aparatele de radiolo-
gie este deja autorizat ºi se lucreazã cu el
de câteva luni la spitalul judeþean. Celãlalt
aparat de radiologie ºi computerul tomo-
graf sunt montate ºi suntem în procedurã
de autorizare. Este un pas înainte pentru
Spitalul Judeþean de Urgenþã Târgoviºte,
este un pas înainte pentru ceea ce înseam-
nã un act medical de calitate pentru
cetãþenii judeþului Dâmboviþa, pentru
cetãþenii municipiului Târgoviºte, care sunt
deserviþi de cãtre Spitalul Judeþean de
Urgenþã. Mulþumesc firmei furnizoare,
mulþumesc, de asemenea, conducerii spi-
talului judeþean, pentru eforturile pe care
le-a fãcut ca sã avem aceste dotãri la
Târgoviºte. Îi mulþumesc ºi doamnei depu-
tat Carmen Holban, pentru cã împreunã
am fãcut aceste solicitãri la Ministerul

Sãnãtãþii, am fãcut primele demersuri pen-
tru a obþine fonduri pentru aceste aparate,
atât de utile. ªtiþi cã aveam un computer
tomograf de mai mult timp - cu probleme,
care se strica ºi eram nevoiþi sã trans-
portãm bolnavii la alte centre pentru a
putea face investigaþiile necesare. Cred cã
acum, cu acest concept care se cheamã
telemedicinã, vom reuºi sã prestãm un act
medical de calitate, lucru care pe mine mã
bucurã ºi dovedeºte preocuparea noastrã,
ca autoritãþi publice judeþene, pentru ceea
ce înseamnã bunul mers ºi în acest dome-
niu, atât de important pentru sãnãtate”.

Carmen Holban, deputat: „Un act me-
dical de calitate este atunci când ai medici
specialiºti, iar spitalul judeþean are, ºi era
cazul ca ºi aparatura sã ajungã în acest
spital. Mã bucur cã astãzi suntem împre-
unã, pentru a inaugura aceste aparate
medicale. Felicit conducerea spitalului ºi
mã bucur cã dâmboviþenii vor beneficia de
calitatea actului medical care se
desfãºoarã aici”.

DDoottããrrii iimmppoorrttaannttee ppeennttrruu
SSppiittaalluull JJuuddeeþþeeaann ddee UUrrggeennþþãã TTâârrggoovviiººttee

Un nnou eechipament
de ttestare RReal TTime

PCR, ppentru
depistarea CCOVID-119,

a aajuns lla SSpitalul
Judeþean dde UUrgenþã

Târgoviºte
În data de 17 iulie 2020, în cadrul unitãþii me-

dicale a fost adus ºi instalat un al doilea aparat
de testare Real Time PCR pentru COVID-19.

Noul echipament, automat, în sistem închis,
de fabricaþie sud-coreeanã, poate efectua 4 teste
în 45 de minute ºi a fost preluat în regim de
comodat, pentru o perioadã de un an, de la o
firmã care se ocupã cu furnizarea de tehnicã ºi
aparaturã medicalã. Aparatul pentru teste Real
Time PCR a fost amplasat în laboratorul principal
al Spitalului Judeþean de Urgenþã din Târgoviºte.

Imediat dupã instalarea acestuia, s-a realizat
instruirea rapidã a personalului ºi, totodatã, a fost
demaratã procedura de achiziþie a câtorva mii de
teste compatibile cu echipamentul primit în
comodat. Conducerea SJUT estimeazã cã prin
intermediul acestui aparat care a intrat în fluxul
operaþional se vor putea realiza 96-100 de teste
pentru COVID-19, într-un interval de 24 de ore.

Reamintim faptul cã Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Târgoviºte continuã procedura de
achiziþie a unui PCR automat propriu, de ultimã
generaþie, astfel încât, în cel mai scurt timp, sã se
poatã efectua teste cu ajutorul a trei astfel de
aparate.

Managerul Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, dr. Claudiu Dumitrescu, îi asigurã pe
cetãþenii judeþului Dâmboviþa cã echipa medicalã
ºi administrativã a unitãþii spitaliceºti este într-o
continuã stare de alertã ºi îºi îndeplineºte dato-
ria cu profesionalism, dãruire ºi devotament,
pentru ca judeþul sã depãºeascã cu bine aceastã
perioadã primejdioasã cauzatã de pandemia de
coronavirus.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, a semnat în
data 13 iulie 2020, contractele de
execuþie a covoarelor asfaltice
cuprinse în loturile I ºi II din cadrul
procedurii de achiziþie publicã
privind „Lucrãri de întreþinere peri-
odicã a drumurilor judeþene prin
covoare bituminoase, etapa I”.

La evenimentul desfãºurat la
cãminul cultural din comuna
Bãrbuleþu au participat:
vicepreºedintele CJD Alin Manole,
deputatul Corneliu ªtefan, con-
silierul judeþean, Mihai Istrate, pri-
mari ºi viceprimari ai comunelor
vizate de lucrãrile ce fac obiectul
celor douã contracte.

Primul lot are o lungime de
39,745 km ºi vizeazã realizarea
unor covoare bituminoase pe DJ
702B, sectorul Gemenea (DN
72A) – Cândeºti-Vale – Tãtãrani –
Mãneºti, Ungureni – Lucieni (DN
72).

Unitãþile administrativ-teritori-
ale beneficiare ale lucrãrilor sunt:
Cândeºti, Tãtãrani, Mãneºti,
Dragomireºti, iar valoarea contrac-
tului de lucrãri este de
14.516.812,17 lei, inclusiv TVA.

Cel de-al doilea lot, cu o
lungime totalã de 34,231 km,
vizeazã lucrãri de reparaþii ºi
întreþinere pe urmãtoarele sec-
toare de drumuri judeþene:

- DJ 712A, sector Râu Alb –
Gura Bãrbuleþului – Pietrari –
Aluniº – Manga – Izvoarele (DN
72A), L=15,566 km;

- DJ 702A, sector Potocelu –
Ludeºti – Hulubeºti – Valea Mare
– Livezile – Voia, L=18,665 km;

Pentru acest lot, unitãþile

administrativ-teritoriale beneficia-
re ale lucrãrilor sunt: Râu Alb,
Bãrbuleþu, Pietrari, Voineºti,
Ludeºti, Hulubeºti, Valea Mare,
Crângurile, iar valoarea contractu-
lui de lucrãri este de
12.631.358,72 lei, inclusiv TVA.

În cadrul întâlnirii, preºedintele
CJD, Alexandru Oprea, a trans-
mis: „Iatã cã reuºim, dupã o
perioadã de aproape douã luni de
când am semnat procedurile de
achiziþie publicã, sã semnãm ºi
contractele de lucrãri pentru aces-
te douã loturi. Reuºim astãzi sã
îndeplinim o promisiune pe care
am fãcut-o, aceea de a asfalta în
cursul acestui an, peste 220 km
de drumuri judeþene. Noi, cei de la
consiliul judeþean am avut curajul
sã depunem aceste proiecte, când
se vorbea despre Fondul de
Dezvoltare ºi Investiþii. Din pãcate,
iniþial nu am reuºit sã obþinem

finanþare prin acest program, dar
iatã cã, în final, am reuºit sã
alocãm, din bugetul CJD, nu mai
puþin de 27 milioane lei.”

De asemenea, deputatul
Corneliu ªtefan a subliniat impor-
tanþa pe care o au investiþiile în
domeniul infrastructurii rutiere:
„Este o bucurie pentru mine sã
particip la acest eveniment.
Asistãm la un moment de norma-
litate. Felicit actuala conducere a
consiliului judeþean pentru cã a
dat dovadã de seriozitate. Aceste
covoare asfaltice sunt importante
pentru toate localitãþile ºi mai ales
pentru aceastã zonã, unde dru-
murile judeþene au avut mult de
suferit în ultimii ani. Este un
moment important ºi cred cã
pornind de la Gura Bãrbuleþului ºi
pânã la cea mai îndepãrtatã loca-
litate, covoarele asfaltice sunt
benefice pentru aceste comunitãþi.

Sunt foarte multe proiecte pe care
le avem de realizat ºi cred cã prin
voinþã putem sã le realizãm. Vã
îndemn sã gândim proiecte pentru
oameni, proiecte pentru comu-
nitãþile locale!”

Reamintim faptul cã, în perioa-
da aprilie-mai a acestui an, au fost
semnate alte 3 contracte de exe-
cuþie, reparaþii ºi întreþinere de
covoare asfaltice ce vizeazã
aproximativ 85,5 km de drumuri
judeþene, cu o valoare totalã de
28.908.760,02 lei, inclusiv TVA. În
cadrul acestor contracte, pânã în
prezent, au fost finalizate lucrãrile
de aºternere a covorului asfaltic
pentru aproximativ 33 de kilometri
de drumuri, urmând ca în perioa-
da imediat urmãtoare sã fie real-
izate acostamentele ºi lucrãrile de
siguranþa circulaþiei ºi, totodatã, sã
fie aºternut covorul asfaltic pe
celelalte sectoare.

Alte ddouã
contracte dde

asociere ccu CCJD
au ffost ssemnate

cu UUAT VVlãdeni ººi
UAT VValea LLungã

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a sem-
nat, în data de 9 iulie 2020, con-
tractele de lucrãri aferente a douã
obiective, ce vor fi finanþate în
asociere cu unitãþile administrativ-
teritoriale Vlãdeni ºi Valea Lungã.

Este vorba despre „Execuþie
asfaltare 2,32 km drumuri în comuna
Valea Lungã, judeþul Dâmboviþa”,
proiect în valoare de 1.515.101,84
lei, ºi „Reabilitare drumuri comunale
pe lungimea de 2 km în comuna
Vlãdeni, judeþul Dâmboviþa”, obiectiv
a cãrui valoare totalã este de
1.919.191,86 lei.

Contractele încheiate cuprind atât
proiectarea, cât ºi execuþia lucrãrilor.
Contribuþia Consiliului Judeþean
Dâmboviþa la realizarea obiectivelor
amintite este de 50% pentru fiecare
dintre acestea.

În perioada imediat urmãtoare,
administraþiile locale ale celor douã
localitãþi vor emite ordinele de
începere a prestãrii serviciilor de
proiectare, urmând ca, dupã
finalizarea întocmirii documentaþiilor
ºi emiterea autorizaþiilor de constru-
ire, sã fie emis ordinul comun pentru
începerea execuþiei lucrãrilor.
Termenul de finalizare pentru cele
douã obiective este de 12 luni.

Potrivit informãrilor transmise de
cãtre unitãþile administrativ-teritoriale
cu care Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a încheiat contracte de
asociere în intervalul 2019 - 2020, în
perioada urmãtoare se vor finaliza
procedurile de achiziþie publicã ºi se
vor semna ºi alte contracte de lucrãri.

S-aau ssemnat ccontractele
de eexecuþie ppentru aalte ddouã lloturi

de ccovoare bbituminoase
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Conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa a continuat
vizitele de lucru în localitãþile dâm-
boviþene pentru a constata stadiul
ºi ritmul lucrãrilor realizate în cadrul
proiectelor derulate.

MMoorrooeennii
În comuna Moroeni, se

deruleazã investiþia „Covor bitumi-
nos pe DJ 714A Pucheni - Cabana

Cãprioara”. Prin acest proiect,
implementat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, se urmãreºte
realizarea de lucrãri de asfaltare pe
3,40 km din drumul menþionat.
Investiþia se înscrie în programul de
lucrãri de întreþinere periodicã a
drumurilor judeþene prin covoare
bituminoase (lot II) ºi se ridicã la
valoarea de 1.360.819 lei. În cadrul
lotului II, din care face parte ºi seg-

mentul DJ 714A Pucheni - Cabana
Cãprioara, vor fi turnate covoare
asfaltice pe 19,725 km de drumuri
judeþene, în baza unui contract de
lucrãri cu valoarea de 6.644.244,65
lei, fãrã TVA.

LLuuccrrããrriillee ddee aassffaallttaarree
îînnttrreepprriinnssee ddee CCJJDD ccoonnttiinnuuãã

ppee DDJJ 772211 ººii DDJJ 770011
În comunele Produleºti ºi Corbii

Mari, s-au analizat stadiul ºi ritmul
lucrãrilor la obiectivelor de investiþii
„Covor bituminos pe DJ 721, sector
Costeºtii din Deal (DN 7) -
Produleºti - Gura ªuþii - Persinari -
Vãcãreºti, L = 20,55 km; DJ 401A,
sector Miuleºti - Mãrunþiºu -
Tomºani - Poroinica - Mogoºani -
Merii (cale feratã), L = 22,915 km”,
în valoare totalã de 11.942.231,35
lei ºi „Covor bituminos pe DJ 701
Ungureni - Corbii Mari (sector Pod
Argeº - Pasaj A1)”, în valoare de
1.183.115,31 lei. Alãturi de condu-
cerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa s-au aflat ºi reprezen-

tanþii celor douã localitãþi - George
Georgescu, primarul comunei
Produleºti, ºi Ionuþ Bãnicã, primarul
comunei Corbii Mari. Prin
proiectele menþionate, ce sunt
finanþate din bugetul propriu al
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, se
urmãreºte asfaltarea a 20,55 km
din DJ 721 ºi a unui sector de 2,75
km ce aparþine DJ 701. La obiec-
tivul DJ 701, lucrãrile de aºternere
a covorului asfaltic sunt în plinã
desfãºurare, iar pe DJ 721 au fost
curãþate acostamentele ºi se
lucreazã la amenajarea ºanþurilor
de pãmânt.

Investiþiile se înscriu în progra-
mul de lucrãri de întreþinere perio-
dicã a drumurilor judeþene prin
covoare bituminoase (lot II ºi lot III).

Reamintim faptul cã proiectele
de infrastructurã întreprinse în
acest an de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa (în etapele 1 ºi 2) au o
valoare totalã de 71.410.524 lei ºi,
în cadrul lor, se vor asfalta aproxi-
mativ 160 de km de drumuri
judeþene. Prin proiectele de infra-
structurã întreprinse de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, în acest an,
vor fi asfaltaþi aproximativ 220 de
km de drumuri judeþene.

Conducerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa (CJD), reprezentatã de
preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Alin Manole, a partici-
pat, în data de 23 iulie 2020, la inaugu-
rarea unei investiþii importante pentru
dezvoltarea economicã a judeþului. Este
vorba despre darea în folosinþã a douã
noi hale industriale în SC Parc
Industrial Moreni SA, entitate al cãrei
acþionar unic este CJD. Cu o suprafaþã
de 500 mp fiecare, halele sunt constru-
ite pe structurã metalicã ºi au asigurate
toate utilitãþile (energie electricã, gaze,
apã, canalizare). De asemenea, aces-
tea beneficiazã de dotãri specifice care
asigurã rezistenþã la incendiu (gradul
III) ºi uºi cu acþionare electricã ºi pot
rãspunde atât nevoii întreprinzãtorilor
de a desfãºura activitãþi de producþie,
cât ºi creãrii unor condiþii de lucru 
corespunzãtoare.

Investiþia, finanþatã de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, se ridicã la va-
loarea de 1.700.000 lei. Început în 
cursul acestui an, proiectul vizeazã nu
doar creºterea atractivitãþii acestei zone
pentru investitori, ci ºi dezvoltarea
sustenabilã a mediului de afaceri dâm-
boviþean.

Cu acest prilej, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a felicitat construc-

torul ºi conducerea parcului pentru
realizarea într-un timp scurt a acestei
investiþii ºi le-a urat succes în activi-
tatea viitoare.

Alãturi de directorul SC Parc
Industrial SA Moreni, Mihai Petrescu, la
evenimentul de inaugurare au mai par-
ticipat: primarul municipiului Moreni,
Constantin Dinu, vicepreºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie
Dâmboviþa, Cristi Puºcaru, reprezen-
tanþi ai constructorului ºi ai Direcþiei
Generale Infrastructurã Localã din
cadrul CJD.

Societate cu capital de stat, 
SC Moreni Parc Industrial SA a fãcut
obiectul unui proiect de reabilitare a
infrastructurii, finanþat din fonduri
europene. În aceste condiþii, parcul
industrial a devenit mai atractiv pentru
rezidenþi.

Înfiinþat prin divizarea SC
Automecanica Moreni SA, uzinã din
cadrul CN ROMARM SA, parcul indus-
trial a avut ºi are ca obiectiv principal
crearea de locuri de muncã.

SC Moreni Parc Industrial SA ºi-a
început activitatea în anul 2002.
În incinta Parcului Industrial Moreni, a

cãrui suprafaþã totalã este de 25,2 ha,
activeazã un numãr de 42 societãþi
comerciale, în care îºi desfãºoarã acti-
vitatea 950 de salariaþi.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, a semnat în
data de 27 iulie 2020, contractul
de execuþie a lucrãrilor cuprinse
în lotul III al proiectului finanþat
prin Programul Operaþional
Regional 2014 - 2020
„Dezvoltarea infrastructurii de
transport judeþean prin moder-
nizarea DJ 720, DJ 720B, DJ
711 ºi DJ 101B, pe traseul limitã
Judeþ Prahova - Moreni - Gura
Ocniþei - Rãzvad - Ulmi -
Târgoviºte - Comiºani - Bucºani
- Bãleni - Dobra - Finta -
Bilciureºti - Cojasca - Corneºti -
Butimanu - Niculeºti - limitã
Judeþ Ilfov”. Proiectul are o val-
oare totalã de 212.845.189,34
lei, iar lotul III are valoarea de
41.662.323,97 lei.

Proiectul a fost depus în
cadrul POR 2014 - 2020, Axa
prioritarã 6 - Îmbunãtãþirea infra-
structurii rutiere de importanþã
regionalã, Prioritatea de
investiþii 6.1 - Stimularea mobi-
litãþii regionale prin conectarea
nodurilor secundare ºi terþiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.

În cadrul acestui lot, lucrãrile
de modernizare vizeazã DJ 711
pe o porþiune de 19,350 km,
respectiv de la km 16+000 pânã
la km 35+350.

Întreaga investiþie pre-
supune modernizarea traseului
interjudeþean (format din 4 dru-
muri judeþene) pe o lungime de
62,161 km ºi se estimeazã cã
va avea un impact major atât
asupra fluidizãrii traficului, cât ºi
asupra sporirii gradului de sigu-
ranþã a circulaþiei în cele 15
localitãþi dâmboviþene ce sunt
tranzitate de acest traseu.

La eveniment au mai partici-
pat: vicepreºedintele CJD Alin
Manole, parlamentarii Claudia
Gilia ºi Corneliu ªtefan, pri-
marul comunei Dobra,
Gheorghe Nica, primarul
comunei Cojasca, Victor
Gheorghe, reprezentanþi ai
Direcþiei Programe Europene ºi
ai Direcþiei Generale de
Infrastructurã Rutierã din cadrul
CJD, reprezentanþi ai construc-
torului.

În deschiderea evenimentu-
lui, Alexandru Oprea, preºedin-
tele Consiliului Judeþean

Dâmboviþa, a transmis: „Reuºim
sã semnãm contractul pentru
unul dintre cele patru loturi al
celui mai mare proiect de infra-
structurã rutierã al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. Este
vorba despre tronsonul de la
Bãleni pânã la Bilciureºti -
Cojasca, un proiect deosebit de
important. Avem onoarea sã îl
avem alãturi de noi pe reprezen-
tantul conducerii firmei câºtigã-
toare, desemnate în urma pro-
cedurii de achiziþie publicã, o
companie importantã în dome-
niul infrastructurii rutiere. Fac
precizarea cã ºi celelalte trei
loturi se aflã în procedurã de
achiziþie publicã ºi sper ca, în
cursul acestei sãptãmâni, sã
obþinem partea de conformitate
a ofertei tehnice ºi acceptul
ANAP pentru a trece la urmã-
toarea fazã pentru lotul I ºi II, iar
în ceea ce priveºte lotul IV, îi rog
pe colegii de la Direcþia Achiziþii
Publice sã urgenteze proce-
durile aferente. Sigur, îmi doresc
sã nu avem contestaþii pe ceea
ce înseamnã procedurile de
achiziþie publicã. Pentru acest
lot III, sper ca termenul de 24 de
luni sã fie doar pe hârtie, astfel
încât, undeva pe la sfârºitul anu-
lui viitor, sã reuºim sã finalizãm
lucrãrile. Este un proiect impor-
tant, în cadrul cãruia se vor
reabilita ºi moderniza aproxima-
tiv 60 km de drumuri judeþene.
Aceste 4 loturi presupun toate
lucrãrile de infrastructurã - util-
itãþi, energie electricã, alimenta-
re cu apã. Mulþumesc doamnei
deputat Claudia Gilia ºi domnu-
lui deputat Corneliu ªtefan pen-

tru prezenþã, implicare ºi sprijin-
ul acordat.

Vasile Moise, reprezentantul
firmei câºtigãtoare: „Ne bucu-
rãm sã fim aici, împreunã cu
dumneavoastrã. Este primul
proiect pe care îl semnãm cu
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
sperãm sã mai urmeze ºi alte
colaborãri. Ne dorim un
parteneriat durabil. Nu vrem sã
ne luãm angajamente, dar vom
face tot posibilul ca lucrãrile sã
dureze mai puþin de 24 de luni.
Din partea noastrã nu sunt
probleme în privinþa execuþiei
acestui proiect ºi sper ca totul
sã decurgã foarte bine.”

Prezent la eveniment, depu-
tatul Corneliu ªtefan a subliniat
importanþa acestui proiect pen-
tru zona de sud a judeþului:
„Este un moment istoric pentru
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
pentru zona Bãleni, zonã impor-
tantã pentru judeþ. Este un drum
judeþean pe care locuitorii de
acolo îl aºteaptã de cel puþin 5
ani. Este o promisiune a admi-
nistraþiei judeþene pentru
locuitorii acestei zone. Vã felicit
domnule preºedinte al consiliu-
lui judeþean! Urez constructoru-
lui mult spor, sã se þinã de ter-
menul pe care ºi l-a asumat!
Salut prezenþa domnilor primari
din comunele Dobra ºi Cojasca
ºi îi rog sã le comunice locuito-
rilor din zonã despre acest
obiectiv important. Sper ca ºi
achiziþiile pentru cele trei loturi
sã se finalizeze cât mai repede
ºi sã avem un drum aºa cum 
l-am promis. Vã urez tuturor
mult succes!”

AAuu îînncceeppuutt lluuccrrããrriillee
ddee aassffaallttaarree ppee DDJJ 771144AA

A ffost ssemnat ccontractul ppentru eexecuþia
lucrãrilor ddin llotul IIII aal ccelui mmai mmare

proiect dde iinfrastructurã rrutierã ddin jjudeþ

Douã nnoi hhale aau ffost cconstruite
la PParcul IIndustrial MMoreni
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Hotãrâri aadoptate îîn
ºedinþa oordinarã ddin
data dde 224.07.2020

11..  Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
pentru suma de 60 mii lei, acordatã de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, în anul 2020, Complexului Naþional Muzeal
Curtea Domneascã Târgoviºte, pentru finanþarea obiectivu-
lui de investiþii „Reparaþii învelitoare cu înlocuirea ºiþei la
Casa Moldoveanu - DTAC, PT, documentaþie tehnicã pentru
obþinere avize ºi execuþie lucrãri”.

22.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
în vederea includerii pe lista de investiþii a Complexului
Naþional Muzeal Curtea Domneascã Târgoviºte a obiec-
tivului „Reparaþii învelitoare cu înlocuirea ºiþei la Casa
Moldoveanu - DTAC, PT, documentaþie tehnicã pentru
obþinere avize ºi execuþie lucrãri”.

33.. Hotãrâre privind aprobarea asocierii între judeþul
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa ºi Arhiepiscopia
Târgoviºtei, pentru organizarea manifestãrilor dedicate sãr-
bãtoririi Sfântului Ierarh Nifon.

44.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
a cheltuielilor de investiþii ce urmeazã sã fie realizate de
cãtre Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa ºi includerea
acestora în lista de investiþii aferentã anului 2020.

55.. Hotãrâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare
privind cheltuielile de investiþii la ªcoala Gimnazialã
Specialã Târgoviºte, în anul 2020.

66..  Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
pentru achiziþia de active fixe (aparaturã medicalã ºi dis-
pozitive medicale) la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, în anul 2020.

77.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
pentru sumele ce reprezintã subvenþie în valoare de 250 mii
lei pentru finanþarea cheltuielilor de capital din domeniul
sãnãtãþii - realizarea obiectivelor de investiþii propuse-,
acordatã de Consiliul Judeþean Dâmboviþa în anul 2020
Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

88.. Hotãrâre privind utilizarea sumelor destinate cheltu-
ielilor de natura investiþiilor la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte în anul 2020, acordate din bugetul Ministerului
Sãnãtãþii pentru finanþarea aparaturii medicale ºi a echipa-
mentelor de comunicaþii în urgenþa sanitarã.

99..  Hotãrâre pentru aprobarea Raportului anual privind
stadiul realizãrii  mãsurilor prevãzute în Planului de
Menþinere a Calitãþi Aerului, judeþul Dâmboviþa, 2019-2023.

1100..  Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr. 128/25.05.2018 privind aprobarea
documentaþiei tehnico-economice - faza DALI ºi a indicato-
rilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii
„Reabilitarea, refuncþionalizarea ºi asigurarea dotãrii nece-
sare pentru sporirea gradului de confort instituþional al per-
soanelor cu dizabilitãþi la ªcoala Gimnazialã Specialã
Târgoviºte”.

1111.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
a cheltuielilor de investiþii în anul 2020 pentru elaborarea
documentaþiilor tehnico-economice, cererilor de finanþare,
studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanþei,
strategiilor pe axe ºi/sau programe, asistenþei tehnice ºi
altor cheltuieli asimilate investiþiilor, necesare promovãrii ºi
implementãrii proiectelor cu finanþare externã ce urmeazã
sã fie contractate sau promovate de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa în perioada 2014 – 2023.

1122..  Hotãrâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului ,,Lucrãri de întreþinere periodicã a
drumurilor judeþene prin covoare bituminoase, etapa I”.

1133..  Hotãrâre pentru actualizarea modelului-cadru al
contractului privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu unitãþile administrativ-
teritoriale, prin consiliile locale ale acestora, pentru
realizarea în comun a unor obiective de infrastructurã
rutierã.

1144.. Hotãrâre privind modificarea ºi completarea unor
clauze ale contractului de concesiune a gestiunii indirecte a

activitãþilor de administrare a drumurilor judeþene nr.
145/4954/07.06.2017, încheiat cu  S.C. Lucrãri Drumuri ºi
Poduri Dâmboviþa S.A.

1155.. Hotãrâre privind modificarea ºi completarea
Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr. 7/11.01.2017
privind aprobarea gestiunii indirecte a activitãþilor de admi-
nistrare a drumurilor judeþene pentru o perioadã de cinci
ani.

1166..  Hotãrâre privind aprobarea principalilor indicatori de
performanþã tehnici, economici ºi administrativi pentru anul
2020, în cadrul contractului de concesiune a gestiunii indi-
recte de administrare a drumurilor judeþene nr.
145/4954/07.06.2017, încheiat cu S.C. Lucrãri Drumuri ºi
Poduri Dâmboviþa S.A.

1177..  Hotãrâre pentru aprobarea Acordului Cadru de
Cooperare dintre Administraþia Bazinalã de Apã Buzãu -
Ialomiþa ºi Consiliul Judeþean Dâmboviþa pentru realizarea
unor obiective de infrastructurã rutierã de interes judeþean.

1188..  Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa  nr. 188/20.12.2012 privind asocierea
judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu
comunele Cornãþelu, Gura Ocniþei, Morteni, Rãzvad,
Tãtãrani, Ulieºti, Vãcãreºti ºi Costeºtii din Vale, prin consili-
ile locale ale acestora, pentru realizarea lucrãrilor de mo-
dernizare a drumurilor locale.

1199.. Hotãrâre privind atestarea modificãrii ºi completãrii
inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al
unitãþii administrativ-teritoriale judeþul Dâmboviþa.

2200.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr. 248/16.10.2019 privind darea în
folosinþã gratuitã cãtre Universitatea Valahia din Târgoviºte
a imobilului situat în Municipiul Târgoviºte, strada Moldovei
nr. 5, aflat în proprietatea publicã a judeþului Dâmboviþa.

2211.. Hotãrâre privind includerea în domeniul public al
judeþului Dâmboviþa a unor bunuri imobile aferente fostului
Spital Municipal Târgoviºte, strada Cooperaþiei nr. 2 - fosta
Policlinicã II Zonalã Sud, precum ºi transmiterea acestora
în administrarea Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

2222.. Hotãrâre privind aprobarea cumpãrãrii unui teren
proprietate privatã, situat în comuna Vãcãreºti, judeþul
Dâmboviþa, în vederea realizãrii de investiþii privind ges-
tionarea deºeurilor municipale în judeþul Dâmboviþa prin
Programul Operaþional Infrastructurã Mare (POIM) 2014 -
2020.

2233..  Hotãrâre privind includerea în domeniul public al
judeþului Dâmboviþa ºi administrarea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa a bunului imobil - ªopron, situat în Aleea Sinaia
nr. 3 - 4 A, comuna Brãneºti, sat Priboiu, judeþul Dâmboviþa.

2244.. Hotãrâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al judeþului Dâmboviþa a bunului imobil -
ªopron, situat în comuna Brãneºti, sat Priboiu, Aleea
Sinaia nr. 3 - 4 A, precum ºi scoaterea din funcþiune în 
vederea valorificãrii ºi, dupã caz, casãrii acestuia.

2255.. Hotãrâre privind aprobarea cererii de transmitere a
unui imobil - teren, în suprafaþã de 10.945 mp, din domeni-
ul public al comunei Moroeni, în domeniul public al judeþu-
lui Dâmboviþa.

2266.. Hotãrâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al judeþului Dâmboviþa a unei construcþii
aflate în folosinþa gratuitã a Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa, precum ºi
scoaterea din funcþiune, în vederea valorificãrii ºi, dupã
caz, casãrii acesteia.

2277..  Hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie al
bugetului propriu al judeþului, la 30.06.2020.

2288.. Hotãrâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeþului pe anul 2020.

2299.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-
teritorialã comuna Raciu, pentru realizarea documentaþiei
urbanistice „Plan Urbanistic Zonal pentru zona centralã sat
Raciu, comuna Raciu”.

3300.. Hotãrâre privind emiterea acordului de principiu în
vederea asocierii judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-teritorialã
Dragomireºti, prin Consiliul Local Dragomireºti, pentru
realizarea în comun a investiþiei „Modernizare drumuri
locale în comuna Dragomireºti, sat Dragomireºti, strada
Bisericii, judeþul Dâmboviþa”.

Oficialitãþile dâmboviþene au marcat în data
de 26 iunie 2020, Ziua Drapelului Naþional al
României. Evenimentele solemne au debutat
cu slujba de sfinþire a drapelului, în Catedrala
Mitropolitanã, ºi au continuat în Piaþa
Tricolorului din municipiul Târgoviºte.

Dupã primirea onorului de cãtre prefectul
judeþului, Aurelian Popa, atât reprezentantul
guvernului în teritoriu, cât ºi preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, primarul municipiului
Târgoviºte, Cristian Stan, ºi vicepreºedintele
Senatului României, Titus Corlãþean, au susþin-
ut alocuþiuni prin care au amintit de faptele
eroice ale înaintaºilor, dar au lansat ºi un apel
la responsabilitate în aceste momente în care
pandemia de COVID-19 pune la încercare
întreaga lume. De asemenea, vicarul eparhial,
Ionuþ Ghibanu, a transmis mesajul Înalt Prea
Sfinþiei Sale Nifon, arhiepiscop ºi mitropolit al
Târgoviºtei.

Alexandru Oprea, preºedintele CJD: „De
fiecare datã când sãrbãtoream, pânã acum,
Ziua Drapelului Naþional al României ne gân-
deam la cei de dinaintea noastrã, la cei care au
fost supuºi unor mari încercãri ale vieþii, la
românii care au fãcut tot ce a depins de pu-
terea, eforturile ºi ambiþia lor pentru a-ºi apãra
þara, pentru a-ºi reprezenta cu onoare patria
sau pentru a-ºi proteja originea, identitatea,
locurile ºi lucrurile care ne definesc.

Însã indiferent de motivul pe care l-au avut,
responsabilitatea a fost cuvântul care i-a fãcut

pe eroii români sã pãºeascã, mereu, doar
înainte.

Astãzi sãrbãtorim Ziua Drapelului Naþional
al României altfel. În aceste momente ne
gândim la ei, românii care ne-au fãcut mândri ºi
ne-au dat speranþe, ºi ne gândim la noi, cei
care am rãmas în urma lor ºi care trebuie sã le
urmãm exemplul.

E rândul nostru sã facem tot ce þine de put-
erea ºi voinþa noastrã pentru a ne apãra þara. ?i
dacã într-adevãr vrem sã facem acest lucru tre-
buie sã vrem ºi sã fim capabili sã ne apãrãm
între noi.

Aºa cum putem vedea cu toþii, timpul ne
pune la încercãri diferite. ªi cea mai mare lecþie
pe care ne-o oferã drapelul românesc astãzi
este tocmai aceea de a nu uita de lucrurile care
ne leagã ºi care ne fac puternici, de a nu uita sã
fim responsabili ºi buni unii cu ceilalþi.

Spun aceste lucruri pentru cã încercãrile de
azi nu sunt despre rãzboi ºi pace. Sunt despre
unitate. Despre a fi separaþi, dar de fapt împre-
unã. Despre a ne proteja pe noi, pe cei dragi,
dar, de fapt, de a ne apãra, ca popor.

ªi cred cã gândindu-ne la marile sacrificii pe
care eroii români le-au fãcut de-a lungul timpu-

lui, avem ºi noi datoria de a-i rãsplãti cu aceeaºi
responsabilitate de care au dat ºi ei dovadã.

Stã doar în puterea noastrã sã reuºim sã
mergem înainte. Pentru cã atunci când viaþa ne
pune la încercare, nu renunþãm. Mergem
mereu, doar înainte, cu responsabilitate, curaj
ºi grijã pentru cei din jur, aºa cum au fãcut-o ºi
cei de dinaintea noastrã.

Vã mulþumesc!
La manifestãri au participat ºi parlamentari

dâmboviþeni, ºefi ai instituþiilor publice, cadre
militare.

Ziua DDrapelului NNaþional mmarcatã lla TTârgoviºte

Consiliul Judeþean Dâmboviþa îi
informeazã pe participanþii la traficul
rutier cã, în luna august, va efectua,
prin societãþile comerciale de profil,
urmãtoarele activitãþi:

OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii,,  rreeppaarraaþþiiii  ººii
îînnttrreeþþiinneerree  ddrruummuurrii  jjuuddeeþþeennee  ––  bbeennee--
ffiicciiaarr  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa::

11..Drum de legãturã DJ 720E
Gara Târgoviºte Sud - centura
Municipiului Târgoviºte

22..Reabilitarea / modernizarea
DJ 503, pe traseul limitã Jud.
Teleorman - ªelaru - Fierbinþi, km
87+070 - km 95+532 (8,462 km) ºi
DJ 611, pe traseul Fierbinþi - Viºina -
Petreºti, km 22+000 - km 41+694
(19,694 km)

33..Îmbrãcãminte bituminoasã
uºoarã pe DJ 712A Râu Alb - Runcu

44..Modernizarea DJ 702 lim. Jud.
Argeº – Cândeºti-Deal – Cândeºti-
Vale

55..Refacerea drumului judeþean
DJ 710, în zona km 3+300, pe raza
satului Miculeºti, oraºul Pucioasa,
care a fost afectat prin ruperea pãrþii
carosabile ca urmare a eroziunii
malului drept al pârâului Bizdidel, la
limita unei apãrãri de mal existente,
fiind necesare lucrãri de consolidare
pe o porþiune de aproximativ 150 m;
de asemenea, la km 3+550, acesta
este grav afectat din cauza eroziunii
malului drept al pârâului Bizdidel,
fiind necesare lucrãri suplimentare
de apãrãri de mal, pe o porþiune de
100 m.

66..Amenajare de platforme
staþionare pe DJ 601A - Slobozia
Moarã - Brezoaele

77..Pod peste DJ 711E, km
3+680, peste râul Ialomiþa, la Ibrianu

88..Reabilitare DJ 702D
Dragomireºti - Hulubeºti - montare
de elemente prefabricate la podeþe,
cãi de acces cãtre proprietãþi, ºanþ
pavat

99..Pod peste Sabar pe DJ 401A,
la Odobeºti

1100..Drum de legãturã DJ 713
Dichiu – DJ 714 Zãnoaga, L =3,08
km

1111..Amenajare scurgere ape prin
podeþe tubulare pe DJ 714 Glod –
Sanatoriul Moroeni

1122..Amenajare Parcare pe DJ
720E zona ªcoala de Cavalerie –
Centru ISU

1133..Lucrãri pentru asigurarea 
siguranþei circulaþiei pe drumuri
judeþene

1144..Lucrãri de întreþinere perio-
dicã a drumurilor judeþene prin
covoare bituminoase pe drumuri
judeþene:

DJ 721 sector Costeºtii din Deal
(DN 7) – Produleºti Gura ªuþii –
Persinari – Vãcãreºti L=20,55 km

DJ 721 sector DJ 721 sector
Colanu – Vãcãreºti – Perºinari L=7,
30 km

DJ 712A sectorul Râu Alb –
Gura Bãrbuleþului – Pietrari – Aluniº
– Manga – Izvoarele (DN 72A),
L=15,566 km;

OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  ddeerruullaattee  îînn
aassoocciieerree  ccuu  uunniittããþþii  aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerrii--
ttoorriiaallee::

11..Covor asfaltic DJ 702 G Ioneºti
- Potlogeni Deal, ºanþuri dalate ºi
podeþe, sector intravilan Ioneºti

22..Modernizare strãzi în comuna
Doiceºti

33..Modernizare drumuri de
interes local în comuna Glodeni

44..Modernizare strãzi în comuna
Gura ªuþii

55..Modernizare drumuri de
interes local în comuna Bezdead

66..Reabilitare ºi modernizare
strãzi în comuna ªotânga

77..Modernizare infrastructurã
rutierã în sat Niculeºti, comuna
Niculeºti- etapa I

88..Modernizare strãzi ºi drumuri
comunale în comuna Dãrmãneºti

99..Modernizare drumuri de
interes local în comuna Dragodana

1100..Asfaltare strãzi - asociere
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, în
comuna Corbii Mari

1111..Asfaltare drumuri locale în
comuna Raciu

Programul llucrãrilor lla iinfrastructura
rutierã ddin JJudeþul DDâmboviþa, vvalabil

pentru lluna aaugust 22020
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Complexul Naþional Muzeal
Curtea Domneascã din municipiul
Târgoviºte a gãzduit, în data de 30
iunie 2020, evenimentul în cadrul
cãruia a avut loc predarea - primirea
amplasamentului, în vederea rea-
lizãrii lucrãrilor de restaurare ºi con-
servare a obiectivului de investiþii
„Impulsionarea dezvoltãrii judeþului
Dâmboviþa ºi pãstrarea identitãþii cul-
turale a fostei capitale a Þãrii
Româneºti prin conservarea, prote-
jarea, dezvoltarea ºi valorificarea
Ansamblului Monumental Curtea
Domneascã din Târgoviºte”, proiect
ce va fi realizat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa din fonduri europene, în
cadrul Programul Operaþional
Regional 2014 - 2020, Prioritatea de
investiþii 5.1 - Conservarea, prote-
jarea ºi dezvoltarea patrimoniului nat-
ural ºi cultural, Axa prioritarã 5 -
Îmbunãtãþirea mediului urban ºi con-
servarea, protecþia ºi valorificarea
durabilã a patrimoniului cultural.
Contractul de lucrãri se ridicã la va-
loarea de 13.347.074,56 lei.

Totodatã, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, în calitate de beneficiar, 
i-a predat constructorului documen-
taþia tehnicã aferentã contractului de
lucrãri. Începutul lunii iulie a fost mar-
cat de organizarea de ºantier ºi

demararea lucrãrilor al cãror obiectiv
este valorificarea durabilã a
Ansamblului Monumental Curtea
Domneascã prin conservarea ºi pro-
tejarea celor 4 obiective istorice:
ruinele bisericii-paraclis, Turnul
Chindiei, Biserica Domneascã Micã
„Sf. Vineri” ºi Biserica Domneascã
„Adormirea Maicii Domnului” din
cadrul complexului.

Cu prilejul acestei întâlniri,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a pre-
cizat: „Am vrut sã avem aceastã întâl-
nire pentru cã aº dori sã începem
chiar de mâine acest proiect intere-

sant atât pentru noi, consiliul
judeþean, cât ºi pentru echipa de
implementare a proiectului. Dupã
proceduri birocratice greoaie, am
reuºit sã semnãm contractul de
lucrãri ºi sã facem aceastã achiziþie
publicã. Am rugãmintea la unitatea
de implementare a proiectului ca,
începând de mâine, sã dãm ordinul
de începere a lucrãrilor, sã se sta-
bileascã foarte clar unde se va face
organizarea de ºantier, pentru cã se
va lucra în douã locuri - la Biserica
Sfânta Vineri, dar ºi în apropierea
Turnului Chindiei. Îmi doresc sã
existe o bunã colaborare ºi, dupã

cum ºtiþi, nu sunt adeptul teoriei „nu
se poate face”, prefer sã îmi spuneþi
cum putem, în baza legii, sã ducem
la bun sfârºit acest proiect. Este un
proiect important pentru Târgoviºte ºi
îmi doresc sã îl vãd finalizat, aºa cum 
s-a întâmplat ºi cu proiectul de la
Palatul Brâncovenesc de la Potlogi.
Vã urez spor la treabã ºi o bunã
mobilizare! Îmi doresc sã facem ceva
care sã dãinuie dupã noi, cu atât mai
mult cu cât oraºul Târgoviºte este un
loc încãrcat de istorie. Aº vrea sã
realizãm un proiect de care dum-
neavoastrã, ca reprezentanþi ai con-
structorului, sã fiþi mândri, iar noi sã

putem valorifica potenþialul turistic al
acestui loc.”

La întâlnire au mai participat:
managerul Complexului Naþional
Muzeal “Curtea Domneascã”
Târgoviºte, Ovidiu Cîrstina, reprezen-
tanþii firmei câºtigãtoare a contractu-
lui, reprezentanþi ai Biroului Judeþean
Dâmboviþa al Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia, dar ºi
reprezentanþi ai departamentelor de
specialitate din cadrul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi ai Unitãþii de
Implementare a Proiectului.

Ambasadorul Republicii Belarus
în România, Excelenþa Sa Andrei
Grinkevich, a efectuat în data de 1
iulie 2020, o vizitã în judeþul
Dâmboviþa.

Dupã o întâlnire cu cadrele
didactice din cadrul Universitãþii
„Valahia” din Târgoviºte, înaltul ofi-
cial a participat, la sediul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD), la o
întâlnire cu conducerea CJD,
reprezentatã de preºedintele
Alexandru Oprea, vicepreºedintele
Alin Manole, secretarul general al
judeþului, Ivan Vasile Ivanoff, dar ºi
cu vicepreºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a judeþului
Dâmboviþa, Cristi Puºcaru.

Pe parcursul discuþiilor,
preºedintele CJD, Alexandru Oprea
i-a mulþumit Excelenþei Sale pentru
interesul arãtat judeþului
Dâmboviþa, pe care-l viziteazã pen-

tru a doua oarã, în calitate oficialã,
asigurându-l de întregul sprijin al
administraþiei judeþene în vederea
încheierii unei relaþii bilaterale de
colaborare benefice pentru ambele
pãrþi. Alexandru Oprea a subliniat
importanþa potenþialului industrial,
agricol ºi turistic al judeþului, fãcând
referire la marile companii de suc-
ces din judeþ. Totodatã, a prezentat
facilitãþile oferite de cele trei parcuri
industriale din judeþ ºi a subliniat
interesul autoritãþilor judeþene de a
aduce investitori în cadrul acestora.

Ideile expuse de preºedintele
Alexandru Oprea au fost susþinute
ºi de vicepreºedintele Camerei de
Comerþ, Industrie ºi Agriculturã
Dâmboviþa, Cristi Puºcaru, care i-a
oferit Excelenþei Sale un catalog al
firmelor din judeþ. De asemenea, a
întãrit dorinþa autoritãþilor de a dez-
volta economic judeþul, precizând

cã, în prezent, se lucreazã la un
material de prezentare a posibi-
litãþilor de investiþii în fiecare locali-
tate dâmboviþeanã.

La rândul sãu, Ambasadorul
Andrei Grinkevich a abordat atât
problematica relaþiilor de colabo-
rare dintre România ºi Belarus, cât
ºi cele mai importante domenii de
activitate din Belarus. De altfel,
Excelenþa Sa a precizat faptul cã
Belarus analizeazã, în prezent,
posibilitatea deschiderii unei com-
panii producãtoare de autobuze
electrice în România. Aceastã idee
a fost expusã în contextul în care
tractoarele utilizate în Belarus sunt
produse în România, iar unele
autobuze utilizate în oraºe
româneºti sunt produse în Belarus.

Nu în ultimul rând, Excelenþa Sa
a înaintat conducerii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa un material
privind companiile din Belarus ºi 
ºi-a exprimat deschiderea pentru
stabilirea unor relaþii de colaborare
între judeþul Dâmboviþa ºi regiuni
din þara sa.

Având în vedere subiectele
abordate, preºedintele Alexandru

Oprea i-a lansat Excelenþei Sale
invitaþia de a vizita, în viitor, atât
întreprinderi a cãror activitate pre-
supune realizarea de componente
pentru industria auto, cât ºi
Automecanica Moreni, cunoscutã
pentru producþia sa în domeniul
industriei de apãrare.

Vizita Excelenþei Sale în judeþul

Dâmboviþa a continuat cu o
deplasare la Parcul Industrial
Priboiu, prilej cu care directorul
parcului Ion Joiþa, a prezentat
potenþialul economic al zonei ºi
deschiderea spre noi investiþii, ºi s-
a încheiat la Complexul Naþional
Muzeal Curtea Domneascã din
Târgoviºte.

AAuu îînncceeppuutt lluuccrrããrriillee ppeennttrruu rreessttaauurraarreeaa ººii
ccoonnsseerrvvaarreeaa CCuurrþþiiii DDoommnneeººttii ddiinn TTâârrggoovviiººttee

Povestea începe pe timpul lui Mircea cel
Bãtrân. Se spune cã, în serile târzii de varã,
domnul gândea, se sfãtuia ºi punea la cale ridi-
carea unui palat pentru fiul sãu, Mihai I, în locul
ce avea sã devinã capitala Þãrilor Române. Dar
timpul muºcã nesãtul, dintotdeauna, din vieþile
prea scurte ale oamenilor ºi din toate cele
pãmânteºti ale lor. Aºa se face cã, din ceea ce
ridica Mircea cel Bãtrân, mai trãiesc astãzi doar
beciurile din pietre de râu ºi fundaþia bisericii
paraclis. Voievodul Vlad Dracul adãuga alte ele-
mente palatului, zidindu-l mai mândru ºi mai
falnic.

Dar galeria domnilor vrednici de laudã, 
generoºi cu grija pentru Palatul Domnesc de la
Târgoviºte, continua mulþi ani la rând. Petru
Cercel, cu multa lui ºtiinþã de carte ºi preaum-
blat prin lume, dãnþuind cu lejeritate printre
artele timpului (arhitectura, frumos împletitã cu
ornamentica) dãdea parcã o altã ºlefuire ºi
cizelare locului. Cãlãtorii strãini, Franco Sivori ºi
Jacques Bongars, uluiþi de bunul gust ºi de fru-
museþea acestui palat scriau despre el, iar rân-
durile lor ne-au rãmas pânã astãzi.

ªi Matei Basarab pecetluieºte cu duhul lui,
locul, dar duºmanii istoriei, devenind aspri
neguþãtori de frumuseþe, îl cumpãrã pe nimic

ºi-i convertesc lucrarea în cenuºã. Marele
Brâncoveanu îmblânzeºte iarãºi totul, fãcând
palatul, trainic martor al timpului sãu. Dupã el
însã, prigoana îl nãpãstuieºte, iar la mijlocul
secolului al XVIII devenea o ruinã, ca de-abia în
anul 1961, sã fie din nou animat.

Multe poveºti sunt în istoria sa, pe care
dacã le-am depãna, am umple zeci de pagini.
Dar trecând orgolios în prezent, un alt episod
se deschide: restaurarea anilor 2020, despre
care a oferit detalii Irina Cârstina, muzeograf:

„Vorbim de o poveste lungã a unui  ansam-
blu (30.000 mp) compus din monumente
diverse, trei biserici, una dintre ele recognosci-
bilã doar la nivelul fundaþiilor, Palatul Domnesc
(cu toate intervenþiile survenite de-a lungul se-
colelor),  Turnul Chindiei, fortificaþiile, poarta de
acces ºi încãperile anexe, Casa Bãlaºa, Casa
Dionisie Lupu (actualul Muzeul al Tiparului ºi al
Cãrþii Vechi Româneºti).

Secolul XX a debutat cu prima restaurare a
Curþii Domneºti ºi anume aceea realizatã de
Comisia Monumentelor Istorice, în perioada
1907 - 1910. Între cele douã rãzboaie mondi-
ale, Virgil Drãghiceanu, sub îndrumarea lui
Nicolae Iorga, a condus lucrãrile de degajare
parþialã a ruinelor, dezvelind ºi zidurile bisericii-

paraclis. Tot în acea vreme au fost consolidate
ºi protejate zidurile palatului ºi bãii domneºti,
operaþiuni repetate ºi dupã cutremurul din
1940.

În privinþa Turnului Chindiei, acesta a fost
construit, probabil, în a doua jumãtate a se-
colului al XV-lea, posibil în  timpul domniei lui
Vlad Tepeº sau poate a tatãlui sãu, Vlad Dracul,
peste pridvorul bisericii-paraclis ridicatã de
Mircea cel Bãtrân. Iniþial, turnul era alcatuit din
douã etaje, cu acces pe un pod mobil de la
primul nivel, direct din casa domneascã alãtu-
ratã. Modificãrile suferite de aceastã con-
strucþie ne împiedicã sã stabilim cu exactitate
forma sa originarã, aspectul actual fiind datorat
domnitorului Gheorghe Bibescu, care a ordonat
restaurarea lui în 1847.

Lucrãri importante de restaurare ºi conser-
vare a ruinelor au loc în anul 1961 ºi sunt
urmate de punerea în circuitul turistic a ansam-
blului. Abia în 2008-2010 au mai avut loc alte
intervenþii de restaurare, prin fonduri europene
(POR),  pe lângã eforturile permanente de con-
servare a ansamblului. Printre altele, în acest
interval a fost reconstruitã, pe fundaþiile
prezente, clãdirea care azi adãposteºte Muzeul
Tiparului, pomenit mai sus.

Recent, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
accesat Programul Operaþional Regional 2014-
2020, adicã fonduri europene, pentru a  imple-
menta proiectul „Impulsionarea dezvoltãrii
judeþului Dâmboviþa ºi pãstrarea identitãþii cul-
turale a fostei capitale a Þãrii Româneºti prin
conservarea, protejarea, dezvoltarea ºi valorifi-
carea Ansamblului Monumental Curtea
Domneascã din Târgoviºte”. Valoarea contrac-
tului este de peste 13,3 milioane de lei.
Contractul a fost atribuit ºi lucrãrile deja au

început. A fost un drum lung, procedurile aces-
tea tehnice sunt laborioase, dar iatã cã un pas
semnificativ este pe cale sã înceapã. De data
acesta, patru monumente sunt vizate: ruinele
bisericii paraclis, Turnul Chindiei, biserica 
„Sf. Vineri” (Biserica Micã Domneascã) ºi
Biserica Domneascã „Adormirea Maicii
Domnului” (Biserica Mare Domneascã) din
cadrul ansamblului, având ca obiectiv impul-
sionarea dezvoltãrii locale ºi creºterea numãru-
lui de vizitatori, deºi numai în anul precedent,
2019,  aproape 125.000 i-au trecut pragul.

Evident cã înseamnã enorm, dar chiar ºi
dupã acest proiect, Curtea Domneascã tot va
mai avea mare nevoie de intervenþii de restau-
rare dacã ne gândim la componenta artisticã, la
fresca Bisericii Mari Domneºti, cea realizatã în
1698, din porunca ºi cu cheltuiala domnitorului
Constantin Brâncoveanu. Axele acestea de
finanþare au anumite limitãri, permit numai anu-
mite intervenþii, dar noi ne pãstrãm optimismul
ºi Consiliul Judeþean depune proiecte pentru
atragerea acestor fonduri fie de la Uniunea
Europeanã, fie din bugetul Ministerului Culturii
sau din fonduri proprii. Rostirea poveºtii Curþii
Domneºti, la faþa locului, va fi posibilã, cu grija
noastrã, ºi nepoþilor nepoþilor noºtri”.

Irina Cârstina este licenþiatã ºi doctor în
istorie cu o lucrare despre neamurile boiereºti
din secolul al XVI-lea, susþinutã la Institutul
Academiei Române, “Nicolae Iorga”, specialist
în cadrul Ministerului Culturii pentru domeniile
numismaticã ºi orfevrãrie medievalã, sem-
natara cãrþilor “Neamuri boiereºti ºi patrimoniul
funciar din Þara Româneascã” ºi “Ansamblul
Monumental al Curþii Domneºti de la Potlogi”.

((MMaatteerriiaall  rreeaalliizzaatt  ddee  LLuucciiaa  TTooaaddeerr  
ººii  ppuubblliiccaatt  ppee  ppllaattffoorrmmaa  oonnlliinnee  aa  TTVVRR))

LLuunnggaa ººii ccaappttiivvaannttaa ppoovveessttee aa
CCuurrþþiiii DDoommnneeººttii ddee llaa TTâârrggoovviiººttee

îînncceeppee uunn aalltt eeppiissoodd,, aacceellaa aall
rreessttaauurrããrriiii

Ambasadorul RRepublicii
Belarus îîn RRomânia, pprezent

în jjudeþul DDâmboviþa
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, alãturi de
vicepreºedintele Alin Manole, a
participat în data de 20 iulie 2020,
la deschiderea Taberei de Picturã.
Ajuns la a IV-a ediþie, evenimentul
organizat de CJD, prin Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa
(CJCD), s-a desfãºurat, anul aces-
ta, în perioada 19-26 iulie, sub
genericul „Altarul Culorilor”

Astfel, timp de o sãptãmânã,
Târgoviºtea a fost loc de întâlnire ºi
de creaþie pentru nouã artiºti din
þarã ºi din strãinãtate. Pe parcursul
celor ºapte zile, aceºtia au avut
ocazia sã descopere puncte de
atracþie turisticã din  municipiului
Târgoviºte, dar ºi din judeþ, prin
intermediul unei vizite la Palatul
Brâncovenesc de la Potlogi, unde
au gãsit surse de inspiraþie pentru
arta lor.

Lucrãrile realizate în cadrul
taberei vor rãmâne în patrimoniul
Centrului Judeþean de Culturã.

Alãturi de gazda manifestãrilor,
managerul CJCD, Ionuþ Lãscaie, ºi
de artiºtii participanþi, la deschi-
derea celei de a IV-a ediþii a taberei
de picturã au mai fost prezenþi: pic-
torul Mihai ªerbãnescu, profesor în
cadrul ªcolii Populare de Arte

Octav Enigãrescu, ºi directorul
Complexului Naþional Muzeal
„Curtea Domneascã” din
Târgoviºte, Ovidiu Cîrstina.

În deschiderea evenimentului,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
transmis: „Vã urez  «bine aþi venit la
Târgoviºte!» Sper ca ºederea timp
de o sãptâmânã în Dâmboviþa sã
fie una plãcutã. Locul de
desfãºurare a taberei va fi la
Potlogi. Pe perioada mandatului
meu mi-am dorit, ca prin organi-
zarea acestor acþiuni culturale, sã

înnobilãm zestrea artisticã a obiec-
tivelor turistice din judeþul
Dâmboviþa. Anul trecut tema
taberei a fost legatã de Curtea
Domneascã, de imagini din
municipiul Târgoviºte. Am
rugãmintea la dumneavoastrã sã
faceþi în acest an câteva lucrãri
care sã înnobileze Palatul
Brâncovenesc de la Potlogi. Tot
anul trecut am avut acolo o tabãrã
de sculpturã, iar artiºtii prezenþi au
realizat patru lucrãri care sunt
amplasate în curtea palatului de la
Potlogi. Cred cã ºi lucrãrile dum-

neavoastrã îºi vor gãsi locul în
incinta palatului. Vã doresc o

ºedere plãcutã la Târgoviºte, iar
celor care aþi revenit aici, vã
mulþumesc! Sper ca ºi amplasa-
mentul ales în acest an sã vã placã
ºi sã realizaþi niºte opere emblem-
atice ºi pentru dumneavoastrã ºi
pentru Complexul Naþional Muzeal
Curtea Domneascã ºi Centrul
Judeþean de Culturã.”

În mesajul sãu, artistul Mihai
ªerbãnescu le-a transmis partici-
panþilor: „Artiºtii de cele mai multe

ori ºtiu sã dãruiascã, iar dumnea-
voastrã asta faceþi, pentru cã
amprenta dumneavoastrã poate sã
vorbeascã generaþiilor viitoare.
Semnãtura dumneavoastrã poate
rãmâne sute de ani. Sã nu uitãm cã
primele semne ale omului sunt cele
plastice. Nu a rãmas muzicã, nu a
rãmas literaturã. Semnele plastice
ale omului sunt primele ºi singurele
care au rãmas. Aveþi acest dar de a
transmite mai departe starea pe
care o aveþi chiar la Târgoviºte.”

Sala Unirii a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD) a gãz-
duit în data de 27 iulie 2020, festi-
vitatea de premiere a elevilor cu
rezultate foarte bune la examenele
naþionale.

Este vorba despre 20 de tineri,
care au obþinut media finalã 10, la
Evaluarea Naþionalã ºi de 2 absol-
venþi care au luat 10 la examenul
de bacalaureat. Elevii premiaþi sunt
absolvenþi ai mai multor unitãþi
ºcolare din Târgoviºte, Titu,
Pucioasa, Gãeºti ºi Brezoaele.

Preºedintele CJD, Alexandru
Oprea, le-a înmânat elevilor mer-
ituoºi premii constând în bani ºi
buchete de flori, pentru a le rãsplãti
eforturile, i-a felicitat atât pe ei, cât
ºi pe dascãlii ºi pãrinþii lor ºi i-a
îndemnat sã continue pe aceastã
linie: „Desfãºurãm o activitate pe
care am derulat-o în toþi anii de
când sunt la conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. Una dintre
prioritãþile mandatului meu de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa a fost sã încurajãm ºi sã
sprijinim performanþa în educaþie.

Îmi pare rãu cã putem sã-i premiem
astãzi doar pe elevii care au luat
nota 10 la examenul de capacitate
ºi la examneul de bacalaureat. În
anii trecuþi i-am premiat pe olimpicii
din Judeþul Dâmboviþa care au luat
premii la concursurile naþionale.
Pentru mine este un sentiment de

satisfacþie sã vãd cã, de data
aceasta, numãrul elevilor de 10 din
Judeþul Dâmboviþa este semnifica-
tiv mare mare faþã de anul trecut.

Vã felicit pe dumneavoastrã,
absolvenþii clasei a VIII-a, ºi pe cei
care aþi dat bacalaureatul ºi aþi
reuºit sã luaþi nota 10 ºi vã îndemn
sã aveþi încredere în sistemul de
învãþãmânt românesc, sã aveþi
încredere în societatea
româneascã. Sã avem încredere cu
toþii cã, prin aportul nostru, al tutu-
ror, putem face ca activitatea profe-
sionalã pe care o vom desfãºura sã
fie mai bunã ºi sã ne aducem con-
tribuþia la prosperitatea acestui
judeþ ºi la prosperitatea acestei þãri.
Fac parte dintre aceia care cred cã
locul nostru, al românilor, este
acasã, iar nu peste mãri ºi þãri ºi,
chiar dacã astãzi aveþi 14, 15 sau
18, 19 ani, cei care aþi dat bacalau-
reatul, eu vã îndemn sã credeþi cu
tãrie în România. Nicãieri nu este
mai bine ca acasã. Aº vrea sã le
mulþumesc reprezentanþilor
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dâmboviþa - domnul Sorin Ion,

inspector ºcolar general, doamnei
Cristina Stroe, inspector ºcolar
general adjunct, ºi doamnei
Cãtãlina Homeghiu, inspector
ºcolar general adjunct, pentru spri-
jinul acordat, aº vrea vã mulþumesc
dumneavoastrã, pãrinþi care aþi
investit în aceºti copii, sã vã felicit
pentru modul în care i-aþi crescut ºi
educat, ºi sã dea Dumnezeu ca,
dintre cei 22 elevi care au luat eva-
luarea naþionalã cu nota 10, mãcar
jumatate sã ia examenul de
bacalaureat tot cu nota 10.”

Vã mulþumesc tuturor!”
Din partea Inspectoratului

ªcolar Judeþean Dâmboviþa,
inspectorul ºcolar general, Sorin
Ion, a transmis: „Regret cã, din
cauza mãºtii pe care o port nu mi
se vede zâmbetul ºi nu-l vãd nici pe
al dumnevoastrã; sunt sigur cã el
existã acolo, sub mascã. Nu ºtiu de
ce am impresia cã el este mai
pregnant la pãrinþi decât la elevi
pentru cã întotdeauna pãrinþii sunt
foarte mândri de copiii lor. Vreau sã
vã felicit pentru ceea ce faceþi.
Ne simþim ºi noi mândri, deºi con-

tribuþia noastrã este relativ micã la
succesul dumneavoastrã. În cali-
tate de coordonatori ai sistemului
educaþional dâmboviþean, evident
cã acesta este unul dintre
momentele în care realmente
simþim cã nu muncim degeaba.
Dragi copii, într-un sens vã invidiez
pentru cã, având în vedere punctul
de la care porniþi, nu aveþi nici o 
limitã în viitor. Vã puteþi propune
orice ºi, cu siguranþã, vã veþi putea
atinge visul. Nu din cauzã cã aþi
luat nota 10, întrucât ºi nota 9,95
este la fel de bunã; nota 10 este
mai mult un simbol; dar pentru cã
aþi cãpãtat acest simbol, îmi ima-
ginez cã veþi obþine tot ce veþi dori
în viaþã - fie cã unul dintre voi va sta
aici ºi va conduce judeþul sau va
sta în locul nostru, sã conducã edu-
caþia la nivel judeþean sau chiar mai
sus decât noi. Îi mulþumesc domnu-
lui preºedinte pentru colaborare ºi
vã urez sã ajungeþi acolo unde vã
doriþi. Felicitãri! Vã mulþumim pen-
tru ceea ce aþi fãcut! Dragi pãrinþi,
vã felicit pentru cã aþi crescut
asemenea copii!”

Judeþul DDâmboviþa, ggazda ccelei
de-aa IIV-aa eediþii aa TTaberei dde PPicturã

EElleevviiii ddee nnoottaa 1100,, pprreemmiiaaþþii
llaa CCoonnssiilliiuull JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa
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Consiliul Judeþean Dâmboviþa (CJD)
a organizat în data de 3 iulie 2020, în
incinta Complexului Hotelier Solarino,
dezbaterea publicã a notei conceptuale
privind amenajarea staþiunii turistice de
interes naþional Peºtera – Padina.

Valorificarea zonei montane a judeþu-
lui, din Parcul Natural Bucegi, comuna
Moroeni, este proiectul strategic de cea
mai mare importanþã ºi amploare privind
dezvoltarea turismului în Dâmboviþa.
Staþiunea turisticã Peºtera – Padina este
prima staþiune care se proiecteazã în
România în ultimii 30 de ani ºi singura
localizatã integral într-un parc natural.

Din dorinþa de a valorifica acest
potenþial, Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
prin Direcþia de Urbanism ºi Amenajarea
Teritoriului, a iniþiat formalitãþile privind
actualizarea ºi reconfigurarea Planului
Urbanistic Zonal al noii staþiuni turistice
de interes naþional. Etapele principale
privind elaborarea documentaþiei de
urbanism sunt: nota conceptualã, mas-
terplan, plan urbanistic zonal. În prezent,
s-a ajuns la finalizarea ºi aprobarea
notei conceptuale. Elaboratorul docu-
mentaþiei este Centrul de Cercetare
Proiectare Execuþie ºi Consulting din
cadrul Universitãþii de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti.

Documentaþia supusã dezbaterii pu-
blice de astãzi poate fi studiatã la urmã-
torul link:

http://www.cjd.ro/fisiere/cjd/urban-
ism/26-06-2020/Nota_conceptuala_sta-
tiune_Pestera_Padina.pdf 

La eveniment au participat: preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, deputatul Corneliu
ªtefan, arhitectul-ºef al judeþului
Dâmboviþa, Teodor Bâte, prorectorul

Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureºti, prof. dr. arh.
Tiberiu Florescu, arhitectul Dan Niþescu,
primarul comunei Moroeni, Laurenþiu
Moraru, consilieri judeþeni, reprezentanþi
ai Universitãþii „Valahia” din Târgoviºte,
ai aparatului de specialitate al CJD ºi ai
mediului de afaceri.

În deschiderea evenimentului,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a trans-
mis: „Ceea ce dezbatem aici nu e o con-
strucþie pe care o putem edifica de azi pe
mâine. Îi mulþumesc domnului prorector
al Universitãþii de Arhitecturã „Ion Mincu”
din Bucureºti cu care avem încheiat
acest contract pentru elaborarea notei
conceptuale. Încã de la începutul discuþi-
ilor noastre am fost conºtienþi de faptul
cã este prima staþiune turisticã care
urmeazã sã fie edificatã în România
dupã anul 1990 de la zero ºi în al doilea
rând, am fost conºtienþi cã este singura

staþiune turisticã construitã într-o zonã
care are statutul de parc natural. Grija
faþã de mediu, grija faþã de ceea ce se
întâmplã în zona respectivã, au constitu-
it ºi constituie preocupãrile noastre de
bazã. Vreau sã vã asigur cã, deºi am
avut ºi critici la adresa acestei idei,
rãmân la principiul potrivit cãruia impor-
tant este sã construieºti ºi nu sã faci tot
posibilul sã dãrâmi un proiect, în ideea
cã nu se poate. Aºteptãm punctele dum-
neavoastrã de vedere, care ne dorim sã
contribuie la mobilarea acestui proiect,
sã gãsim soluþii care sã fie acceptate
atât de cãtre instituþiile avizatoare, de cei

care îºi desfãºoarã activitatea în zona de
munte, o zonã foarte frumoasã ºi pe care
avem obligaþia sã o punem în valoare ºi,
totodatã, sã gândim soluþii adaptate se-
colului XXI, potrivit cãrora trebuie sã
facem acolo o zonã de care sã se bucure
cetãþenii din judeþul Dâmboviþa ºi nu
numai. Acest concept de staþiune turis-
ticã sau ceea ce s-a spus cã se doreºte
a fi edificat acolo s-a discutat încã din
anii 2000 - 2004. Din fericire, am reuºit în
anul 2018, sã declarãm zona Padina –
Peºtera staþiune de interes naþional.
Le mulþumesc tuturor celor care au spri-
jinit acest proiect!”

Având în vedere importanþa proiectului
regional de dezvoltare durabilã a infrastruc-
turii Judeþului Dâmboviþa prin realizarea /
extinderea / modernizarea de reþele de apã ºi
apã uzatã (canalizare) în 60 de localitãþi
dâmboviþene (Aninoasa, Bãleni, Braniºtea,
Brãneºti, Buciumeni, Bucºani, Butimanu,
Ciocãneºti, Cobia, Conþeºti, Corbii Mari,
Crângurile, Dobra, Doiceºti, Dragodana,
Dragomireºti, Fieni, Finta, Gãeºti, Glodeni,
Gura Foii, Gura Ocniþei, Hulubeºti, Iedera,
Lucieni, Ludeºti, Lunguleþu, Malu cu Flori,
Mãneºti, Mãtãsaru, Mogoºani, Moreni,
Moroeni, Morteni, Niculeºti, Nucet, Ocniþa,
Odobeºti, Perºinari, Petreºti, Pietroºiþa,
Potlogi, Produleºti, Pucioasa, Rãcari,
Rãscãeþi, Rãzavad, Sãlcioara, Slobozia
Moarã, ªotânga, Tãtãrani, Târgoviºte, Titu,
Ulmi, Valea Lungã, Valea Mare, Vãcãreºti,
Viºina, Vulcana-Bãi, Vulcana-Pandele), au
fost emise certificatele de urbanism aferente
obiectivului de investiþii mai sus-menþionat.

Perioada medie de emitere a unui certifi-

cat de urbanism, de la data primirii ultimului
document necesar, a fost de 2,23 zile lucrã-
toare.

Urmãtoarele etape, în vederea implemen-
tãrii proiectului, sunt: obþinerea avizelor
necesare; elaborarea, avizarea ºi aprobarea
planurilor urbanistice zonale, acolo unde
este cazul; clarificarea situaþiei juridice a
tuturor terenurilor afectate de lucrãri
(obþinerea dreptului real de proprietate
asupra terenului); obþinerea autorizaþiei de
construire.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa îºi exprimã
întreaga disponibilitate ºi susþinere în ve-
derea implementarii cu succes a proiectului
ºi mulþumeºte pentru colaborare tuturor celor
implicaþi.

Publicul interesat poate vizualiza certifi-
catele de urbanism accesând link-ul urmãtor:
http://cjd.ro/fisiere/cjd/urbanism/Certificate%
20de%20urbanism/Certificate.urbanism.POI
M.apa-canal.pdf 

Dezbatere ppublicã ppe ttema aamenajãrii sstaþiunii
turistice dde iinteres nnaþional PPeºtera –– PPadina

Reþelele dde aapã ººi aapã uuzatã, lla nnivel jjudeþean,
proiect pprioritar aal aadministraþiei jjudeþene
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