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((CCoorroonnaavviirruuss))  ººii  ppee  tteerriittoorriiuull  RRoommâânniieeii  ººii  ddeeccrreettaarreeaa  ssttããrriiii
ddee  uurrggeennþþãã  nnaaþþiioonnaallãã,,  pprreeººeeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa,,  AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa,,  aa  ddiissppuuss  aallooccaarreeaa  ssuummeeii  ddee
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Interviu ccu VVasile DDinu - ddirectorul ggeneral aal DDirecþiei GGenerale
Infrastructurã LLocalã ((DGIL) ddin ccadrul CConsiliului JJudeþean DDâmboviþa

CCrreedd  ccãã  ddeejjaa  nnuu  mmaaii  eessttee  oomm  ddiinn  jjuuddeeþþ  ccaarree,,
aavvâânndd  lleeggããttuurrii  cchhiiaarr  ººii  îînnddeeppããrrttaattee  ccuu  ddoommeenniiuull
iinnffrraassttrruuccttuurriiii,,  ssãã  nnuu  ffii  aauuzziitt  ddee  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ––
pprriimmaarrii,,  ddrruummaarrii,,  cceettããþþeennii……  SSppuunneeþþii--nnee  ccee  vv--aa  aajjuu--
ttaatt  ssãã  rreezziissttaaþþii  îînn  aacceesstt  ddoommeenniiuu,,  uunneeoorrii  nnuu  ffooaarrttee
pprriieetteennooss,,  mmaaii  aalleess  ccãã  ppããrreeþþii  oo  ppeerrssooaannãã  ppaacciiffiissttãã..

VVaassiillee  DDiinnuu  ((VV..DD..)):: La începutul lunii mai a
anului în curs, se împlinesc 23 de ani de serviciu
în cadrul Consiliului Judeþean Dâmboviþa ºi, încã
de la angajarea mea în aceastã instituþie, activi-
tatea pe care am desfãºurat-o a fost legatã de
infrastructura rutierã. Acesteia i s-au adãugat, în
timp, ºi atribuþii privind coordonarea implementãrii
altor categorii de investiþii, altele decât drumurile ºi
podurile de interes judeþean. În acest sens, este
bine sã clarificãm pentru cititorii publicaþiei noastre
cã judeþul Dâmboviþa are în proprietate ºi admi-
nistreazã, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa
(CJD), categoria de drumuri judeþene care, în
prezent, se compune din: 56 trasee, cu o lungime
totalã de 858,143 km ºi 188 poduri, cu o lungime
totalã de 6.833,3 m. Acestui portofoliu i se mai
adaugã o serie de drumuri ºi cãi de acces situate
în zona montanã ºi înregistrate în domeniul privat
al judeþului, provenind de la Regia Naþionalã a
Pãdurilor Romsilva. Ca sã revin la întrebarea dum-
neavoastrã, desfãºurarea activitãþilor în cadrul
CJD înseamnã, în mod direct, relaþii de colaborare
permanente, dar nu de subordonare, cu unitãþile
administrativ-teritoriale, prin intermediul
autoritãþilor publice locale ºi cetãþenilor acestora,
dar ºi cu unitãþile subordonate instituþiei noastre,
cu Instituþia Prefectului Dâmboviþa, serviciile
deconcentrate ºi, nu în ultimul rând, cu instituþii ºi
autoritãþi publice centrale – pentru o serie întreagã
de atribuþii comune, necesare desfãºurãrii 
corespunzãtoare a activitãþilor social-economice ºi
administrative sau pentru realizarea de investiþii cu
finanþare acordatã prin programele guvernamen-
tale. Referitor la perioada, destul de lungã, în care
am rãmas fidel acestui domeniu de activitate,
apreciez cã stabilitatea mea a fost determinatã de
respectarea unei conduite ºi unor principii la care
am þinut întotdeauna, fundamentate pe obiectivi-
tate ºi adevãr, în contextul în care am avut ºi am o
înþelegere ºi colaborare foarte bunã la nivelul con-
ducerii consiliului judeþean, compartimentelor,
birourilor, serviciilor ºi direcþiilor instituþiei. De
asemenea, rolul echipei din cadrul direcþiei pe
care o conduc a fost ºi este determinant prin con-
sultarea ºi punerea de acord în privinþa moda-
litãþilor optime ale derulãrii activitãþilor. Nu sunt
adeptul sintagmei „ªeful are întotdeauna drep-
tate.” Ai nevoie de consultarea subalternilor, de
dialog ºi, poate de analize ale mai multor puncte
de vedere ºi, uneori, este necesar sã obþii sfaturi
de la specialiºti atestaþi. Fãrã informare, existã
riscul sã greºeºti ºi sã nu respecþi cadrul legal, iar
actele normative sunt de complexitate ridicatã în
administraþia publicã. Seriozitatea, pragmatismul
ºi experienþa factorilor decidenþi din conducerea
CJD, alãturi de care am reuºit sã prioritizãm,
obiectiv ºi eficient, toate solicitãrile de servicii ºi
lucrãri din teritoriu, în contextul în care prin
bugetele anuale nu au fost disponibile resurse
financiare pentru realizarea simultanã a tuturor
nevoilor, au contribuit, zic eu, la obþinerea anualã
a unor calificative bune ºi foarte bune în ceea ce a
însemnat ºi este activitatea Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã (DGIL).

ªªttiiuu  ccãã  aaþþii  ffoosstt  ººii  pprriimmaarr..  CCuumm  aa  ffoosstt  ttrreecceerreeaa
ddiinn  aacceeaa  ppaarrttee  aa  bbaarriiccaaddeeii  îînn  cceeaa  aaccttuuaallãã??  AA  ffoosstt
ddooaarr  oo  pprrooffeessiiee  ssaauu  ººii  ppaassiiuunnee??  VVãã  lliippsseeººttee  aacceeaa
ppaarrttee  aa  vviieeþþiiii  dduummnneeaavvooaassttrrãã  pprrooffeessiioonnaallee??  EEssttee  oo
eexxppeerriieennþþãã  ppee  ccaarree  oo  rreeggrreettaaþþii  ssaauu  ppee  ccaarree  aaþþii  rreeppee--
ttaa--oo??

VV..DD..:: Da, în anul 1990, la 4 ani de la
absolvirea facultãþii, în acea perioadã „de crizã” de
dupã Revoluþia din Decembrie 1989 – poate
asemãnãtoare, în câteva privinþe, cu situaþia cri-
ticã în care ne aflãm acum, provocatã de pan-
demia de Coronavirus, am acceptat numirea în
funcþia de primar al Comunei Glodeni, fiind unul
dintre cei mai tineri primari de la vremea aceea. A
fost o experienþã nouã, o provocare pentru mine,
deoarece nu ºtiam multe lucruri despre adminis-
traþia localã ºi „lucrul cu omul” prin relaþiile directe
cu cetãþenii dintr-o comunitate, legislaþia ºi actele
normative se adoptau cu rapiditate ºi fãrã o fun-
damentare adecvatã ºi trebuiau aplicate „pe
repede înainte”, cum se spune (de exemplu, legea
fondului funciar), iar, în privinþa sprijinului financiar

pentru investiþii din partea consiliului judeþean sau
prin programe guvernamentale – acesta lipsea în
totalitate. M-am descurcat, în mai multe situaþii, cu
relaþii ºi prieteni ºi, de multe ori, prin intervenþii
directe la ministrul de resort. În perioada 1990 -
1997, am învãþat multe despre administraþia pu-
blicã localã în privinþa nevoilor ºi cerinþelor cetãþe-
nilor, precum ºi a rolului autoritãþilor publice locale.
Din acest punct de vedere, cred cã acest lucru a
contribuit ºi contribuie la relaþiile de colaborare
apropiate, bazate pe prietenie ºi respect reciproc,
pe care le-am avut, dintotdeauna, cu primarii din
judeþul Dâmboviþa. Aºadar, dupã ce am fost numit
primar (în anul 1990), am fost ales democratic la
primele alegeri libere din anul 1992 ºi reales în
anul 1996. Dupã aceea, în luna mai a anului 1997,
am demisionat, dupã ce promovasem un concurs
la Direcþia de Urbanism din cadrul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, pentru ocuparea unui post
de inspector de specialitate, cu atribuþii de verifi-
care a lucrãrilor la drumurile ºi podurile din judeþ,
activitate principalã pe care o coordonez ºi în
prezent. În legãturã cu profesia mea (sunt inginer
geofizician), îmi lipseºte acea parte a vieþii legatã
de meserie ºi care, prin specificul ei, era plinã de
noutãþi ºi neprevãzut. Simt asta uneori, când aflu
despre rezultatele cercetãrilor în domeniu, dar ºi
la fiecare dintre întâlnirile organizate cu foºtii mei
colegi de facultate (de la care primesc noutãþi din
domeniu), când ne amintim cu plãcere despre
evenimente din perioada în care realizam activitãþi
pe specializarea noastrã. Dacã aº avea ocazia de
a repeta aceastã experienþã – cu primãria, sunt
convins cã m-aº descurca foarte bine mai ales cã,
în prezent, pentru aproape toate domeniile de
activitate ºi întreaga gamã de servicii ºi lucrãri de
infrastructurã sunt atât de multe posibilitãþi de
finanþare, încât, cu o strategie ºi un management
performant, se pot accesa investiþii multiple, cu
cheltuieli minime din bugetul local pentru o locali-
tate cu venituri proprii reduse.

VViiaaþþaa  pprrooffeessiioonnaallãã  eessttee  ddee  nnaattuurrãã  aa  vvãã  þþiinnee
ddeessttuull  ddee  mmuulltt  ppee  tteerreenn;;  ccuu  ssiigguurraannþþãã  ddee  mmuullttee  oorrii
ddeeppããººiiþþii  oorreellee  ddee  pprrooggrraamm,,  ddee  mmuullttee  oorrii  vv--aamm  ggããssiitt
llaa  bbiirroouu  ººii  îînn  wweeeekkeenndd,,  mmaaii  aalleess  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee
iiaarrnnãã,,  ccâânndd  lluuccrrããrriillee  ddee  ddeesszzããppeezziirree  ddaauu  bbããttããii  ddee
ccaapp..  CCuumm  vv--aa  aaffeeccttaatt  aacceesstt  lluuccrruu  vviiaaþþaa  ddee  ffaammiilliiee??

VV..DD..:: Luând în considerare cele peste 200
obiective de infrastructurã care se aflã, la aceastã
datã, sub coordonarea DGIL, fizic este imposibil
sã poþi cuprinde în programul normal de lucru
toate verificãrile, procedurile ºi activitãþile curente
legate de acestea. Prin urmare, programul de
birou ºi deplasãrile pe teren, la locurile unde se
realizeazã investiþiile, însumeazã, frecvent, 10 - 11
ore de lucru pe zi ºi, uneori, câteva ore ºi sâmbã-
ta. În perioada de iarnã, chiar dacã lucrãrile de
infrastructurã sunt suspendate, responsabilitatea
este la fel de mare în privinþa asigurãrii condiþiilor
de circulaþie în siguranþã ºi confort pe toate dru-
murile judeþene. În iarna 2019 – 2020, condiþiile
meteo au fost de partea beneficiarilor ºi mai puþin
de partea constructorilor, pentru cã am avut o
vreme caldã, iar precipitaþiile sub formã de zãpadã
au fost aproape inexistente. În general, rãspund
personal la solicitãrile autoritãþilor publice locale
pentru analize ºi verificãri pe teren la obiective de
interes comun sau local ºi unde, împreunã cu
colegii mei, specializaþi pe anumite domenii, reco-
mandãm moduri specifice de abordare, o mare
parte din lucrãrile de reparaþii ºi întreþinere rea-
lizându-se prin intermediul societãþii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, iar altele, pe fondul unei
complexitãþi ridicate, presupun contractarea prin
achiziþie publicã a altor agenþi economici specia-

lizaþi. Este adevãrat, am câteva proiecte personale
întârziate, dar m-am bucurat întotdeauna de
înþelegere din partea familiei ºi am devansat „sca-
denþele”. Sunt sigur însã cã, încetul cu încetul, voi
realiza ºi aceste obiective.

ÎÎnnaaiinnttee  ddee  aa  ttrreeccee  llaa  aaccttiivviittaatteeaa  dduummnneeaavvooaass--
ttrrãã  pprroopprriiuu--zziissãã  ddee  zzii  ccuu  zzii,,  ssppuunneeþþii--nnee  ddaaccãã  mmaaii
aavveeþþii  ttiimmpp  ººii  ddee  hhoobbbbyy--uurrii..  CCaarree  ssuunntt  ppaassiiuunniillee
dduummnneeaavvooaassttrrãã??

VV..DD..::  Îmi fac timp ºi pentru mine, este ade-
vãrat, nu foarte mult, dar zilnic mã îndrept cãtre
cãrþi (literaturã SF, ºtiinþã ºi istorie), îmi place
sportul ºi practic, din când în când, fotbal, tenis de
câmp ºi tenis de masã ºi, de asemenea, îmi plac
desenul ºi pictura. Totodatã, acasã, mã ocup de
majoritatea lucrãrilor de reparaþii ºi întreþinere din
gospodãrie. Revenind la activitãþile zilnice, de obi-
cei paleta este largã. În fiecare zi, la prima orã, am
un dialog cu conducerea CJD (preºedinte,
vicepreºedinþi) în legãturã cu activitãþile progra-
mate – activitãþi de birou, întâlniri cu primari, con-
structori, proiectanþi, alte autoritãþi publice etc.,
deplasãri în teritoriu sau în afara judeþului. O bunã
parte din activitãþile noastre se referã la verificarea
lucrãrilor de infrastructurã rutierã ce se aflã în
derulare – iniþial în teren, ulterior a formalitãþilor –
confirmarea ºi ordonanþarea la platã a acestora în
concordanþã cu prevederile contractuale ºi docu-
mentaþia tehnico-economicã. Sursele de finanþare
ale investiþiilor sunt atât din bugetul propriu, cât ºi
de la bugetul de stat, prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã sau Programul Operaþional
Regional, existând o colaborare permanentã cu
birourile, serviciile ºi direcþiile din consiliul
judeþean, iar în cadrul activitãþilor curente se aflã
ºi pregãtirea proiectelor de hotãrâri care sunt
susþinute în cadrul ºedinþelor Consiliului Judeþean
Dâmboviþa. În acelaºi timp, ne ocupãm de
emiterea unor avize, acorduri, autorizaþii – la soli-
citarea autoritãþilor publice locale sau centrale,
operatorilor de utilitãþi ºi cetãþenilor, acestea
reprezentând cereri permanente în diferite
domenii de activitate care, prin specificul lucrãrilor,
au incidenþã cu drumurile judeþene, acestea fiind
din categoria lucrãrilor de drumuri ºi poduri locale,
alimentare cu gaze, alimentare cu apã ºi
canalizare, racordãri ºi branºamente electrice,
construcþii civile etc. Întrucât instituþia noastrã spri-
jinã financiar ºi logistic lucrãrile de investiþii ºi
reparaþii ale serviciilor subordonate acesteia, pre-
cizez cã avem în derulare o serie de obiective
importante în legãturã cu Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa,
Centrul Militar, Serviciul Salvamont - Salvaspeo,
Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Târgoviºte
etc., care presupun o colaborare permanentã între
reprezentaþii DGIL, instituþiile subordonate ºi
agenþii economici specializaþi, de la contractare ºi
pânã la terminarea lucrãrilor, inclusiv în perioada
de garanþie. ªi dacã, la aceastã datã, obiectivele
în derulare ale CJD sunt, din punct de vedere al
amplasãrii lor, repartizate în tot judeþul, în fiecare
zi avem programate verificãri, analize ºi con-
statãri, o prioritate aparte având obiectivele care
se aflã în curs de execuþie pe ºantierul complexul
din zona UM Garã Târgoviºte. Amintesc aici
investiþiile aflate în fazã avansatã de execuþie, iar
altele finalizate, cum ar fi: realizarea reþelei de ali-
mentare cu apã ºi canalizare în zona drumului de
legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte Sud – centura
Municipiului Târgoviºte (obiectiv pus în funcþiune);
drumul de legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte Sud
– centura Municipiului Târgoviºte (în curs de
finalizare); construirea iluminatului public în zona
drumului de legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte
Sud – centura Municipiului Târgoviºte (lucrãri în
derulare); asigurarea utilitãþilor pentru locuinþele
ANL – devierea reþelei de apã ø400 (obiectiv pus
în funcþiune); relocarea reþelelor electrice în zona
intersecþiei DJ 720E cu strada Petru Cercel (lucrãri
în derulare); spaþii de parcare ºi amenajãri conexe
ale DJ 720E, în zona UM Garã (servicii în
desfãºurare). Tot aici se aflã în derulare lucrãrile la
centrul comercial mall (Dâmboviþa Mall), sediul
Registrului Auto Român ºi, în scurt timp, se vor
iniþia ºi lucrãrile la blocul de locuinþe sociale,
lucrãri derulate prin ANL. De asemenea, pentru
aceastã zonã, se aflã în desfãºurare serviciile de
proiectare, prin Compania Naþionalã de Investiþii,
pentru construirea unui stadion municipal. În sin-
tezã, prioritãþile CJD ºi ale DGIL pentru acest an

sunt lucrãrile de investiþii din zona UM Garã
Târgoviºte împreunã cu obiectivele din cadrul
POR ºi PNDL, coordonate la nivelul Ministerului
Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi Administraþiei,
obiectivele contractate în asociere cu unitãþile
administrativ-teritoriale, precum ºi lucrãrile de
reparaþii ºi întreþinere curentã ºi periodicã (în
cadrul cãrora se vor realiza aproximativ 150 km
covoare bituminoase), alãturi de obiectivele con-
tractate cu societatea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, SC Lucrãri Drumuri ºi Poduri SA
Dâmboviþa.

CCuu  ccee  aallttee  aassppeeccttee  ddee  nnaattuurrãã  tteehhnniiccãã  vvãã  ccoonn--
ffrruunnttaaþþii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  zziillnniiccãã??

VV..DD..::  Întotdeauna sunt multe aspecte de
naturã tehnicã la proiectele de infrastructurã în
derulare, care, prin colaborarea dintre pãrþi, se
rezolvã prin dispoziþii de ºantier, altele care þin de
respectarea sau nerespectarea de cãtre construc-
tori a normativelor tehnice, dotãrilor cu utilaje ºi
personal ºi care, de multe ori, determinã litigii,
însã, în fiecare caz, încercãm sã mediem
aspectele ºi sã rezolvãm problemele în condiþii
legale ºi amiabile. Când acest lucru nu este posi-
bil, se poate ajunge ºi la rezilieri de contracte. Sunt
ºi alte cerinþe de naturã tehnicã – ceva mai com-
plexe ºi care încep a fi evaluate dupã funda-
mentarea elementelor de necesitate ºi oportuni-
tate, prin studiile specializate pentru alegerea
soluþiei optime de construcþii pentru fiecare tip de
lucrare, în privinþa tipurilor de materiale, tehnolo-
gie de execuþie, ajungându-se, la final, la concluzii
ºi analize ale raportului calitate - preþ ºi care, de
foarte multe ori, în percepþia opiniei publice trebuie
sã se încheie cu rezultatul „costuri mici = calitate
foarte bunã”. Este o apreciere greºitã în general ºi
care este valabilã, în multe cazuri, pentru lucrãrile
simple, de întreþinere, dar nu pentru lucrãri com-
plexe de investiþii. Aº sublinia, în schimb, unele
concluzii ºi puncte de vedere referitoare la mãsuri
de îmbunãtãþire a cadrului general de imple-
mentare a serviciilor ºi lucrãrilor de infrastructurã
rutierã la nivel naþional ºi judeþean, astfel:

1.La nivel judeþean, starea de viabilitate ºi ca-
litatea pãrþii carosabile a drumurilor s-a
îmbunãtãþit considerabil în ultimii ani ºi, odatã cu
realizarea obiectivelor programate în anul 2020,
dintre care multe se aflã în stadiul de achiziþie pu-
blicã, calitatea foarte bunã a sectoarelor se va
înregistra pentru încã 150 - 200 km.

2.Anual, CJD sprijinã UAT, prin încheierea
contractelor de asociere pentru infrastructura de
interes local (peste 90 obiective), participând la
finanþare în procente de 50% din valoarea totalã.

3.În anul 2020, în domeniul infrastructurii
rutiere de interes judeþean se înregistreazã câteva
premiere:

- avem în derulare cel mai mare proiect de
reabilitare ºi modernizare prin POR, în lungime de
62 km

- avem în curs de execuþie cel mai mare
proiect de reabilitare ºi modernizare prin PNDL, în
lungime de 28 km

- în acelaºi timp, se aflã în achiziþie publicã,
pentru lucrãri de execuþie, programul cel mai gen-
eros – de reabilitare a aproximativ 150 km covoare
bituminoase.

4.Întrucât infrastructura rutierã este vitalã pen-
tru realizarea ºi dezvoltarea oricãror alte categorii
de investiþii, se impune necesitatea adoptãrii unei
strategii de dezvoltare pe termen scurt ºi mediu în
contextul în care actualele drumuri pe douã benzi
nu mai pot susþine capacitãþile de trafic, fiind nece-
sare drumuri de centurã pentru ocolirea loca-
litãþilor, pasaje supraterane ºi subterane, parcãri
aferente etc.

5.Este necesarã, de asemenea, optimizarea
cadrului legislativ, mai ales pentru achiziþii publice
ºi mediu, deoarece existã numeroase cazuri de
blocaje în derularea procedurilor legale de con-
tractare a lucrãrilor ºi, totodatã, a reglementãrii
regimului avizelor ºi acordurilor.

6.Lipsa specialiºtilor în domeniul construcþiilor
de drumuri ºi poduri ºi chiar forþa de muncã mai
puþin calificatã încep sã devinã acute.

7.Nu în ultimul rând, consider cã, la nivelul
agenþilor economici specializaþi în construcþii, se
impune îmbunãtãþirea cadrului legislativ prin rea-
testarea acestora în funcþie de capacitate finan-
ciarã, personal, dotãri cu utilaje, astfel încât par-
ticiparea la achiziþiile publice sã fie permisã în
anumite limite valorice ale investiþiilor, în baza
acestor elemente.

În data de 17 martie 2020,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, ºi direc-
torul Direcþiei Generale Infrastructurã
Localã, Vasile Dinu, s-au întâlnit la sedi-
ul Consiliului Judeþean Dâmboviþa cu
reprezentanþii firmelor de construcþii cu
care s-au contractat lucrãri pentru mai
multe obiective de reparaþii ºi
întreþinere la drumuri de acces, poduri
ºi podeþe, parcãri etc. De asemenea, în
cazul obiectivelor de drumuri, s-a ana-
lizat ºi stadiul unui obiectiv conex – de

iluminat public de-a lungul viitorului
drum judeþean din zona UM Garã ºi,
totodatã, obiectivul de alimentare cu
energie electricã a Cabanei Podu cu
Florile. În plus, a fost analizat stadiul
fizic al tuturor lucrãrilor în curs ºi, în
acelaºi timp, au fost stabilite unele
mãsuri în vederea urgentãrii lucrãrilor la
care, în pofida faptului cã nu au o mare
complexitate, se înregistreazã întârzieri
din punctul de vedere al serviciilor de
proiectare. Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea,

ºi-a exprimat nemulþumirea în legãturã
cu ritmul lent ºi a solicitat o mobilizare
corespunzãtoare a constructorilor în
vederea urgentãrii, finalizãrii ºi decon-
tãrii investiþiilor. De asemenea,
Alexandru Oprea a anunþat construc-
torii cã, în perioada urmãtoare, se va
afla pe teren, în vizitã pe ºantiere, la
obiectivele de investiþii menþionate. La
întâlnirea de lucru au mai participat ºi
alþi reprezentanþi ai Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã din cadrul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

PPrreeººeeddiinntteellee CCJJDD,, îînn ddiiaalloogg
ccuu ccoonnssttrruuccttoorriiii ddiinn jjuuddeeþþ
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IInntteerrvviiuu ccuu AAlleexxaannddrruu OOpprreeaa,, pprreeººeeddiinntteellee
CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa

●● CCoonnssttrruuccþþiiaa  bbuuggeettuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa  ppee  aannuull  22002200
●● IInnvveessttiiþþiiiillee  ddee  llaa  ffoossttaa  uunniittaattee  
mmiilliittaarrãã  ddee  llaa  GGaarraa  SSuudd  TTâârrggoovviiººttee
IInnvveessttiiþþiiii  ffiinnaannþþaattee  ddiinn  bbuuggeettuull  
pprroopprriiuu  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa  ((CCJJDD))
●● CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa  aa
aapprroobbaatt  bbuuggeettuull  ppeennttrruu  aannuull  22002200,,  
îînn  ssuummãã  ddee 550044..440022  mmiiii  lleeii  

DDoommnnuullee  pprreeººeeddiinnttee,,  ccee  ppuutteeþþii  ssãã  nnee
ssppuunneeþþii  ddeesspprree  ccoonnssttrruuccþþiiaa  bbuuggeettuulluuii  ppeennttrruu
aannuull  22002200,,  bbuuggeett  aapprroobbaatt  îînn  ººeeddiinnþþaa  oorrddiinnaarrãã
ddiinn  2211  ffeebbrruuaarriiee??

AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa  ((AA..OO..)):: Vreau sã vã
spun cã bugetul a pornit de la o realitate mai
puþin plãcutã, aceea cã 79,4 milioane lei este
suma cu care a fost diminuat în anul 2020, în
comparaþie cu 2019, pe ceea ce înseamnã
partea de venituri - provenite din TVA ºi din
impozitul pe venit. Cu toate acestea, ne-am
permis ºi am realizat o construcþie bugetarã
axatã în primul rând pe investiþii. Dacã în anul
2019 am avut un total alocãri de 102.519 mii
lei, în anul 2020 avem 109.334 mii lei, ceea
ce reprezintã un plus de 6,64%. Avem, într-
adevãr, o diminuare cu 57% a lucrãrilor din
fondurile proprii, generatã în primul rând de
aceastã diminuare la nivelul bugetului CJD,
despre care v-am vorbit, dar pe care am
compensat-o prin excedentul pe care l-am
alocat pentru lucrãrile de investiþii. Aºadar,
dacã avem o diminuare din surse proprii de
57%, avem în schimb o suplimentare de
425% în ceea ce priveºte investiþiile fãcute
din excedentul aflat la dispoziþia consiliului
judeþean ºi, de asemenea, mai avem lucrãri
pe care trebuie sã le finalizãm din ceea ce
înseamnã fonduri de rezervã ºi pe care tre-
buie sã le realizãm în cursul anului 2020. În
ceea ce priveºte capitolul transporturi, în
2019, am avut un total alocãri de 87.547 mii
lei, iar în 2020 avem 94.718 mii lei, deci o
alocare în plus de aproape 9% ºi, de aseme-
nea, din excedent, o alocare în plus de
404%.

CCaarree  ssuunntt  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  ccaatteeggoorriiii
ddee  lluuccrrããrrii  pprriivviinndd  iinnffrraassttrruuccttuurraa  rruuttiieerrãã,,  ccee
uurrmmeeaazzãã  aa  ffii  rreeaalliizzaattee  îînn  aannuull  22002200??

AA..OO..:: O sã vã prezint câteva dintre obiec-
tivele pe care le avem în derulare în cursul
anului 2020. Avem peste 100 de asocieri în

derulare, iar eu sper sã se lucreze pe sumele
puse la dispoziþie de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, ºi de cãtre unitãþile administrativ-
teritoriale. Totodatã, avem o alocare de
16.851 mii lei, pe ceea ce înseamnã partea
de lucrãri de întreþinere periodicã a dru-
murilor, prin covoare bituminoase, care este
în procedurã de achiziþie publicã, dar ºi o alo-
care de 47.795 mii lei pentru lucrãrile pe care
le avem în programul consiliului judeþean.
Dintre acestea, vã pot enumera: podul pe DJ
714 A Moroeni – Pucheni, în valoare de 865
mii lei, reabilitarea drumului  DJ 711 A Pitaru
– Potlogi, de la km 23 la km 30; suntem în
stadiu de realizare de aproape 95%, covor
bituminos pe DJ 714 Glod – Sanatoriul
Moroeni, drumul judeþean 503,  pe traseul
limitã judeþ Teleorman – ªelaru – Fierbinþi,
km 87 pânã la km 95 ºi DJ 611 Fierbinþi
–Viºina – Petreºti (aici, pe lângã alocarea pe
care ne-a pus-o la dispoziþie Ministerul
Dezvoltãrii, de aproape 37 milioane lei, din
bugetul CJD mai venim cu 7,28 milioane de
lei pentru a compensa diferenþele rezultate
ca urmare a creºterii manoperei ºi ca urmare
a creºterii preþurilor la materialele de con-
strucþii). Avem de asemenea de terminat
consolidarea albiei la Cricovul Dulce, din
localitatea Viºineºti; amenajare podeþe tubu-
lare ºi cãi de acces proprietãþi pe DJ 601A, la
Slobozia Moarã – acesta fiind un proiect pe
care sperãm sã îl finalizãm în cursul acestei
primãveri; de asemenea, mai avem în deru-
lare ºi am prevãzut sume pentru amenajarea

unui sens giratoriu la intersecþia cu drumul
de centurã, la coborârea de pe pod, pentru a
facilita accesul la mall. În varianta iniþialã,
acolo era o intersecþie semaforizatã ºi sun-
tem în negocieri avansate cu proprietarii
unor terenuri din zonã, pentru cã trebuie sã
cumpãrãm aproximativ 300 mp de la aceºtia,
astfel încât sã asigurãm o giraþie corespun-
zãtoare normelor prevãzute de cei care dau
avizele pentru siguranþa circulaþiei. De
asemenea, continuãm lucrãrile pe ceea ce
înseamnã calamitãþi ºi anume la DJ 716, DJ
710 Miculeºti, DJ 710 Bezdead, la Râmata,
710A la Diaconeºti, 710B la punctul „Stan
Stanciu”. În ceea ce priveºte îmbrãcãmintea
bituminoasã uºoarã, pe care o vom realiza
cu societatea CJD, avem prevãzute sume pe
DJ 101A Niculeºti, limitã judeþ Ilfov; DJ 711E
Bilciureºti – Ibrianu – Corneºti; DJ 701B
Tãrtãºeºti – Ciocãneºti, DJ 716 Priboiu –
Glodeni, DJ 722 sector Brãteºtii de Jos, sec-
tor Movila – Cuza Vodã, sector Sãlcioara; DJ
711D Româneºti – Potlogi; DJ 720A
Mãrceºti-Gheboaia, DJ 702D Mogoºeºti –
Geangoeºti – Dragomireºti; DJ 702L, sector
Scheiu de Sus, comuna Ludeºti.

CCee  ppuutteeþþii  ssãã  nnee  ssppuunneeþþii  ddeesspprree  iinnvveessttiiþþiiiillee
ddiinn  zzoonnaa  ffoosstteeii  uunniittããþþii  mmiilliittaarree  ddee  llaa  GGaarraa
TTâârrggoovviiººttee  SSuudd??

AA..OO..::  Avem de realizat douã parcãri pe
terenul de la unitatea militatã de la garã, pen-
tru a deservi instituþiile ºi obiectivele de
investiþii care vor fi realizate acolo. ªi ne-am
propus, de asemenea, în urma unor solicitãri
ale unor agenþi economici din zonã, în speþã
Arctic Gãeºti ºi Toneli, sã realizãm infrastruc-
tura de drum judeþean pe sectorul 401 A,
sector Arctic (DN7), la Meri, aproape 1 km, ºi
DN 7, zona industrialã, în comuna Costeºtii
din Vale. Avem în continuare proiectul de
investiþii referitor la iluminatul public pe DJ
720E, au fost montaþi stâlpii ºi se lucreazã la
montarea corpurilor de iluminat, sperãm sã
finalizãm lucrãrile pânã pe data de 1 mai,
astfel încât pe 28 mai, când va fi inaugurat
complexul comercial, zona respectivã sã fie
întru totul funcþionalã. De asemenea, am alo-
cat sume pentru ce înseamnã iluminatul pu-
blic, aici vorbim de investiþii din surse proprii.
În zona montanã, avem de realizat iluminatul
public pe DJ 714 Zãnoaga - Bolboci - Cheile
Tãtarului - Peºtera - Padina. Avem în proce-
durã de achiziþie publicã douã proiecte
majore pentru conceptul Staþiunii Turistice

Padina – Peºtera; mã refer la centrul multi-
funcþional pentru servicii de urgenþã ºi
Jandarmerie ºi la ceea ce înseamnã reabi-
litarea Centrului Salvamont. Avem, de
asemenea, în procedurã de execuþie, reabi-
litarea corpului C5 din cadrul Complexului de
Servicii Sociale Gãeºti. Un alt proiect impor-
tant este cel de asigurare utilitãþi locuinþe
ANL, pentru cã am dat acolo ordinul de
începere a construcþiei primului bloc de
locuinþe ºi trebuie sã facem racordarea la
Electrica ºi Distrigaz.

CCee  iinnvveessttiiþþiiii  ssuunntt  nneecceessaarree  ppeennttrruu  ddeerruu--
llaarreeaa  îînn  bbuunnee  ccoonnddiiþþiiii  aa  aaccttiivviittããþþiiii  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??  

AA..OO..::  Douã dintre aceste investiþii vizeazã
construcþia bibliotecii pentru copii ºi a unui
imobil pentru înfiinþarea arhivei Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, prin preluarea a douã
centrale termice de cartier, pe care le vom
transforma în spaþii utile derulãrii activitãþii
proprii a CJD. Fac precizarea cã, începând
cu anul 2019, în sediul CJD am demarat o
serie întreagã de investiþii, cum ar fi
înlocuirea tâmplãriei, lucrãri de reparaþie a
teraselor, reparaþii curente ºi modernizarea
grupurilor sanitare, refacerea stratului suport
pardosealã la etajul I, cu o valoare totalã de
450.077 lei. De asemenea, avem porþiunea
de la intrarea în sediul CJD, care nu a fost
prinsã în proiectul Primãriei Târgoviºte de
reabilitare a pieþei centrale ºi care presupune
o investiþie de 117.052 lei. Acestea sunt, în
mare, investiþiile consiliului judeþean ºi fac
precizarea cã am primit solicitãri din partea
firmei care a câºtigat contractul pentru
realizarea studiului de fezabilitate pentru sta-
dionul care va fi amplasat pe terenul unitãþii
militare de la garã – de a pune la dispoziþie o
serie întreagã de documente pe care noi le-
am avut în cadrul studiului de prefezabilitate
întocmit. Deci ºi acest obiectiv de investiþii se
aflã în atenþia colegilor de la Compania
Naþionalã de Investiþii (CNI) ºi eu sper ca
acolo, odatã cu terminarea lucrãrilor la cele
trei stadioane, care ar trebui sã gãzduiascã
facilitãþi pentru campionatul european, ºi
Dâmboviþa sã intre cu ceea ce înseamnã
construcþia acestui stadion pe lista CNI, sã
fie terminat studiul de fezabilitate ºi partea de
proiectare, astfel încât sã asigurãm ceea ce
înseamnã derularea în bune condiþii a acti-
vitãþii de acolo.

CCoonnssiilliiuull ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarree RReeggiioonnaallãã SSuudd MMuunntteenniiaa ss-aa rreeuunniitt
îînn ººeeddiinnþþãã oorrddiinnaarrãã,, llaa AAlleexxaannddrriiaa ((JJuuddeeþþuull TTeelleeoorrmmaann))

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a participat în
data de 4 martie 2020, la ºedinþa ordinarã a
Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia (CpDR), eveniment ce a avut loc în
sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean
Teleorman.

Pe ordinea de zi a ºedinþei s-au aflat
patru proiecte de hotãrâre, ce au avut ca
subiect:

- aprobarea raportului de activitate al
Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia (ADR) pentru perioada 1 octombrie
- 31 decembrie 2019;

- constituirea comisiei regionale pentru
stabilirea criteriilor de selecþie a proiectelor
strategice din Regiunea Sud Muntenia,
anexã la planul de dezvoltare regionalã pen-
tru perioada de programare 2021 - 2027;

- desemnarea reprezentaþilor Regiunii de
Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de
Monitorizare a Programului Operaþional
Regional 2014 - 2020;

- alegerea preºedintelui ºi a vicepreºedin-
telui Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã
Sud Muntenia. Astfel, preºedinte al CpDR
este Dãnuþ Cristescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Teleorman, iar

vicepreºedinte a devenit Bogdan Toader,
preºedintele Consiliului Judeþean Prahova.

Totodatã, au fost realizate informãri cu
referire la stadiul implementãrii Programului
Operaþional Regional 2014 - 2020 ºi al
pregãtirii viitorului exerciþiu financiar.

La ºedinþã, Judeþul Dâmboviþa a mai fost
reprezentat de viceprimarul municipiului
Târgoviºte, Cãtãlin Rãdulescu, primarul
oraºului Pucioasa, Constantin Ana, ºi pri-
marul comunei ªotânga, Constantin Stroe.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionalã
Sud Muntenia este organismul regional
deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care

este constituit ºi funcþioneazã pe principii
parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud Muntenia în scopul coordonãrii acti-
vitãþilor de elaborare ºi monitorizare ce
decurg din politicile de dezvoltare regionalã.

CpDR Sud Muntenia este alcãtuit din 28
membri, câte patru din fiecare judeþ din
regiunea noastrã (Argeº, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi
Teleorman), dupã cum urmeazã: preºedin-
tele consiliului judeþean, reprezentantul con-
siliilor locale municipale, reprezentantul con-
siliilor locale orãºeneºti, reprezentantul con-
siliilor locale comunale.
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„Integrare pprin eeducaþie ººi oocupare îîn jjudeþul
Dâmboviþa”, pproiect dderulat dde CCJ DDâmboviþa 

Consiliul Judeþean Dâmboviþa
implementeazã proiectul „Integrare
prin educaþie ºi ocupare în judeþul
Dâmboviþa” POCU/138/4/1/115130,
finanþat prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014 - 2020.
Valoarea totalã a proiectului este
de 22.499.511,94 lei, iar obiectivul
general al proiectului este redu-
cerea riscului de sãrãcie ºi excluzi-
une socialã pentru un numãr de
560 de persoane care trãiesc în
comunitãþi marginalizate din comu-

na Corbii Mari, judeþul Dâmboviþa,
printr-o abordare bazatã pe mãsuri
integrate, ce vizeazã îmbunãtãþiri
sustenabile în ceea ce priveºte
capitalul uman, ocuparea forþei de
muncã ºi condiþiile sociale, me-
dicale, juridice ºi de locuit. Ca
obiective specifice, proiectul are în
vedere: dezvoltarea capitalului
uman din comuna Corbii Mari
printr-un set integrat de mãsuri ino-
vatoare; creºterea gradului de ocu-
pare la nivelul comunitãþii;
îmbunãtãþirea condiþiilor de locuit ºi

de trai pentru persoanele aflate în
risc de sãrãcie ºi excluziune
socialã.

GGhhiioozzddaannee ººii
rreecchhiizziittee,, ooffeerriittee îînn
ccoommuunnaa CCoorrbbiiii MMaarrii

Una dintre acþiunile realizate în
cadrul proiectului „Integrare prin
educaþie ºi ocupare în judeþul
Dâmboviþa” a avut loc în luna mar-
tie, prilej cu care au fost oferite
pachete educaþionale (rechizite ºi

ghiozdane) unui numãr de 139 de
participanþi la programul „ªcoalã
dupã ºcoalã” ºi „A doua ºansã”,
derulate de cãtre Partenerul P2, ºi
anume ªcoala Gimnazialã Corbii
Mari, dupã cum urmeazã: 35 de
pachete educaþionale pentru par-
ticipanþii la programul „ªcoalã dupã
ºcoalã” – nivelul primar (15 fete ºi
20 de bãieþi); 35 de pachete edu-
caþionale pentru participanþii de la
nivelul gimnazial (16 fete ºi 19
bãieþi); 27 de pachete educaþionale
pentru participanþii la programul „A

doua ºansã” – nivelul primar (16
fete ºi 11 bãieþi) ºi 42 de pachete
educaþionale pentru participanþii de
la nivelul gimnazial (22 fete ºi 20
bãieþi).

Alte 60 de pachete edu-
caþionale au fost oferite partici-
panþilor la programul „ªcoalã dupã
ºcoalã” – nivelul primar (27 fete ºi
33 bãieþi) derulate de cãtre
Partenerul 3, ºi anume ªcoala
Gimnazialã Grozãveºti.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Dâmboviþa (DGASPC), instituþie
aflatã în subordinea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, imple-
menteazã, din 4 martie 2019, în
calitate de partener local al
„Agenþiei Naþionale pentru
Egalitate de ªanse între Femei ºi
Bãrbaþi”, proiectul „VENUS - împre-
unã pentru o viaþã în siguranþã!”
465/4/4/128038.

Cofinanþat din Fondul Social
European, Programul Operaþional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020,
Axa Prioritarã 4: Incluziunea
socialã ºi combaterea sãrãciei,
proiectul are o valoare totalã de
51.080.375,72 lei, perioada lui de
implementare fiind de 48 luni.

Obiectivul general al proiectului
îl reprezintã îmbunãtãþirea ºi dez-
voltarea mãsurilor ºi serviciilor
sociale în scopul prevenirii ºi com-
baterii violenþei domestice la nivel
naþional, prin crearea ºi dez-
voltarea unei reþele integrate inova-
toare de locuinþe protejate, grupuri
de sprijin ºi consiliere vocaþionalã,
în scopul implementãrii unui pro-
gram naþional de protecþie a vic-
timelor violenþei domestice ºi deru-
larea unor campanii privind pre-
venirea ºi combaterea violenþei
domestice.

Despre beneficiile pe care acest
proiect le aduce în domeniul social,
ne-a vorbit Cristiana Bucur, direc-
torul general al DGASPC: „În acord
cu activitãþile derulate în cadrul
proiectului, în judeþul Dâmboviþa a
fost înfiinþatã locuinþa protejatã
„Venus”, pentru victimele violenþei
domestice, precum ºi servicii inte-
grate complementare – grup de

suport ºi cabinet de consiliere
vocaþionalã – pentru victimele vio-
lenþei domestice. Aceste servicii

sunt operaþionale din data de 4
martie 2020 ºi contribuie la
susþinerea, dezvoltarea ºi consoli-

darea serviciilor sociale destinate
victimelor violenþei domestice.

În cadrul «locuinþei protejate»,
cu o capacitate de 6 locuri, vic-
timele violenþei domestice benefici-
azã de gãzduire o perioadã de
pânã la 12 luni. Serviciile sociale
furnizate sunt în funcþie de com-
plexitatea cazului ºi nevoile victimei
ºi constau în: consiliere psiholog-
icã, consiliere juridicã, asistenþã
socialã, consiliere vocaþionalã, ori-
entare ºi formare profesionalã, ocu-
parea forþei de muncã, reintegrare
socialã ºi asistenþã medicalã.
Persoanelor care sunt victime ale
violenþei domestice ºi pentru care
nu este necesarã cazarea într-o
locuinþã protejatã (pentru ele fiind
identificate alte soluþii locative) le
sunt oferite servicii specializate în
cadrul grupului de suport ºi cabine-
tului de consiliere vocaþionalã, în
vederea depãºirii situaþiei de risc ºi
vulnerabilitate. Cabinetul de con-
siliere vocaþionalã ºi grupul de
suport vor furniza servicii atât per-
soanelor gãzduite în locuinþa prote-
jatã, cât ºi altor victime din comuni-
tate. Grupul de suport va avea
ºedinþe sãptãmânale cu aproxima-
tiv 10 victime în cadrul unei ºedinþe,
pe o perioadã de 6 luni pentru un
grup, cu un numãr minim de 14
beneficiare pe an. Cabinetul de
consiliere vocaþionalã organizeazã
atât ºedinþe de grup, cât ºi indivi-
duale, pentru minim 34 victime ale
violenþei domestice pe an, din
comunitate, ºi va furniza servicii de
sprijin vocaþional ºi orientare profe-
sionalã pentru înlesnirea inserþiei
beneficiarelor. Persoanele care pot
face parte din grupul-þintã trebuie
sã aibã vârste de peste 18 ani ºi sã
fie victime ale violenþei domestice

în formele prevãzute de lege ºi în
legãturã cu toate tipurile de relaþii
familiale, sociale/parteneriale, de
rudenie/afinitate pe care victima le
are cu celelalte persoane.

Procedura de selecþie pentru
grupul-þintã al proiectului va fi relu-
atã periodic ºi se va desfãºura pe
toatã perioada de implementare a
proiectului. Victimele violenþei
domestice sunt îndrumate ºi spriji-
nite pentru constituirea dosarului
de înscriere în grupul-þintã, în ve-
derea admiterii în cadrul serviciilor
sociale. Menþionãm cã anunþul ºi
documentele pentru înscrierea în
grupul-þintã al proiectului se regãs-
esc pe site-ul www.dgaspcdb.ro
(secþiunea anunþuri proiecte) sau la
sediul instituþiei ºi au fost transmise
ºi cãtre compartimentele de asis-
tenþã socialã din cadrul autoritãþilor
publice locale din judeþ.”

■ Operaþionalizarea serviciilor sociale prin proiectul 

„Venus - îîmpreunã ppentru
o vviaþã îîn ssiguranþã!”
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11.. Hotãrâre privind aprobarea utilizãrii
Fondului de întreþinere, înlocuire ºi dez-
voltare (Fondul IID) pentru proiectele de dez-
voltare a infrastructurii serviciilor publice.

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

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

44.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare pentru sumele ce reprezintã
subvenþie în valoare de 500 mii lei, pentru
finanþarea cheltuielilor de capital din domeni-
ul sãnãtãþii - realizarea obiectivelor de
investiþii propuse – acordatã de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa în anul 2020 Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

55.. Hotãrâre privind aprobarea Planului de
acþiune pe anul 2020, elaborat de cãtre
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dâmboviþa, privind ser-
viciile sociale la nivelul judeþului Dâmboviþa.

66.. Hotãrâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a serviciului social cu cazare - Locuinþa pro-

tejatã pentru victimele violenþei domestice
„Venus” din subordinea Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dâmboviþa.

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

88..  Hotãrâre privind actualizarea princi-
palilor indicatori tehnico-economici ai obiec-
tivelor de infrastructurã rutierã derulare în
asociere cu unitãþile administrativ-teritoriale
Pietroºiþa ºi Vãleni Dâmboviþa.

99..  Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii
Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.
226/28.07.2017 privind validarea compo-
nenþei nominale a Autoritãþii Teritoriale de
Ordine Publicã Dâmboviþa.

1100.. Hotãrâre privind aprobarea prelungirii
Contractului de asociere nr.
69/4145/08.05.2019 încheiat între Consiliul
Judeþean Dâmboviþa ºi Consiliul Local
Crângurile, în vederea cofinanþãrii în

parteneriat a activitãþii Centrului de îngrijire
pentru persoane de vârsta a III-a.

1111..  Hotãrâre privind aprobarea rede-
venþei ce revine Consiliului Judeþean
Dâmboviþa de la Registrul Auto Român –
R.A. pentru al VII-lea an de concesiune a
terenului în suprafaþã de 10.000 mp, situat în
municipiul Târgoviºte, Bulevardul Regele
Carol I nr. 51.

1122.. Hotãrâre privind aprobarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli al S.C. „Moreni Parc
Industrial” S.A. pe anul 2020.

1133.. Hotãrâre privind aprobarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli al S.C.
Carpatmontana Serv S.A. pe anul 2020.

1144.. Hotãrâre privind aprobarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli al S.C. Lucrãri
Drumuri ºi Poduri Dâmboviþa S.A. pe anul
2020.

1155.. Hotãrâre privind aprobarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli al S.C. Parc Industrial
Priboiu S.A. pe anul 2020.

1166.. Hotãrâre privind acordarea unor man-
date speciale reprezentanþilor judeþului
Dâmboviþa în Adunarea Generalã a
Acþionarilor la S.C. Lucrãri Drumuri ºi Poduri
Dâmboviþa S.A.

17. Hotãrâre privind declanºarea proce-
durii de selecþie a unui administrator la S.C.
Carpatmontana Serv S.A. la care unitatea
administrativ-teritorialã, judeþul Dâmboviþa
este acþionar majoritar.

1188.. Hotãrâre privind constatarea încetãrii
de drept înainte de expirarea duratei normale
a mandatului de consilier judeþean al domnu-
lui Drugã Vlãduþ.

1199.. Hotãrâre privind validarea mandatului
de consilier judeþean al domnului Paraschiv
Dragoº - Florin.

2200..  Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii
Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.
203/1.07.2016 privind aprobarea compo-
nenþei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

2211.. Hotãrâre privind modificarea ºi com-
pletarea Regulamentului de Organizare ºi
Funcþionare al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa.

2222.. Hotãrâre privind desemnarea unui
administrator provizoriu în Consiliul de dmin-
istraþie la S.C. Carpatmontana Serv S.A., la
care unitatea administrativ-teritorialã, judeþul
Dâmboviþa este acþionar majoritar.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a participat în
data de 12 martie 2020, alãturi de
vicepreºedintele Luciana Cristea ºi secre-
tarul general al judeþului, Ivan Vasile Ivanoff,
la evenimentul de prezentare a bilanþului 
filialei judeþene de Cruce Roºie Dâmboviþa,
ce a avut loc la Centrul Internaþional de
Conferinþe al Universitãþii Valahia din
Târgoviºte.

Alãturi de preºedintele Crucii Roºii
Dâmboviþa, Ionuþ Ghibanu, ºi directorul Raul
Pavelescu, la întâlnire au mai participat: ÎPS
Nifon, Arhiepiscop ºi Mitropolit al Târgoviºtei,
Aurelian Popa, prefectul judeþului, Cristian
Stan, primarul municipiului Târgoviºte,
Monica Ilie – viceprimar, parlamentari, pri-
mari dâmboviþeni, consilieri judeþeni ºi volun-
tari ai Crucii Roºii.

În cadrul acestei festivitãþi, preºedintele
CJD, Alexandru Oprea, le-a mulþumit
reprezentanþilor Crucii Roºii Dâmboviþa pen-
tru eforturile pe care aceºtia le fac atunci
când dâmboviþenii se aflã în situaþii dificile ºi
a subliniat buna colaborare dintre cele douã
instituþii:

„Vã mulþumesc pentru invitaþia de a vã fi
alãturi într-un moment important pentru filiala
judeþeanã de Cruce Roºie Dâmboviþa. Este
timpul bilanþului, al analizei, al retrospectivei.
Rezultatele sunt foarte bune ºi spun asta
gândindu-mã la buna colaborare pe care am
avut-o, de-a lungul timpului, cu Societatea de
Cruce Roºie Dâmboviþa.

Profit de acest moment pentru a sublinia
douã lucruri, de care trebuie sã fim foarte
conºtienþi. În primul rând, este vorba despre
importanþa vitalã a Crucii Roºii în societate.

Suntem martori cu toþii la ce se întâmplã în
aceste momente în România ºi în întreaga
lume. Din pãcate, asistãm aproape neputin-
cioºi la o situaþie de crizã în care avem
nevoie, mai mult decât orice, de susþinere, de
ajutor reciproc, iar Crucea Roºie are un rol
foarte important pentru noi toþi în aceste
momente. Deja a demarat o campanie de
informare ºi, ca de fiecare datã atunci când
situaþia o va cere, se va implica cu toate
resursele pentru a ajuta oamenii care au
nevoie de sprijin. Asemenea situaþii, care ne
pun la încercare, ne aratã cu adevãrat cât
trebuie sã fim de recunoscãtori pentru tot
efortul depus de Crucea Roºie pentru a face
bine în jurul nostru. Sper ca fiecare dintre noi
sã conºtientizãm rolul pe care îl are Crucea
Roºie în comunitate ºi sã îi fim alãturi, cu tot
ceea ce putem.

În al doilea rând, vreau sã asigur filiala
judeþeanã de Cruce Roºie Dâmboviþa de tot
sprijinul meu ºi al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa ºi pe viitor. De fiecare datã, 
atunci când a fost nevoie ºi am putut, am
sprijinit campaniile, acþiunile ºi iniþiativele
demarate de Crucea Roºie pentru a fi alãturi
de toþi cei care se aflã în situaþii grele ºi vom
continua sã o facem ºi de acum înainte, fãrã
a sta pe gânduri.

Nu în ultimul rând, vreau sã felicit ºi sã
mulþumesc întregii echipe a Crucii Roºii
Dâmboviþa pentru toatã munca depusã, care
nu este deloc una uºoarã, dar care este atât
de necesarã pentru binele societãþii
româneºti.

Încã o datã, felicitãri pentru tot ceea ce
faceþi ºi mult succes în tot ceea ce veþi între-
prinde de acum înainte!”

HOTÃRÂRI AADOPTATE ÎÎN ªªEDINÞA OORDINARÃ
DE CCONSILIU JJUDEÞEAN DDIN DDATA DDE 224.03.2020

FFiilliiaallaa jjuuddeeþþeeaannãã ddee
CCrruuccee RRooººiiee,, llaa oorraa bbiillaannþþuulluuii
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Primele ddouã ccontracte dde
asociere ddintre CCJD ººi UUAT-uuri,
aprobate îîn aanul 22020, aau ffost

semnate îîn lluna mmartie

Parcul Industrial Priboiu, al
cãrui acþionar principal este
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, va
începe în acest an lucrãrile pentru
construirea a douã hale industriale
pe structurã metalicã, investiþie prin
care se doreºte creºterea atracti-
vitãþii regiunii pentru investitori
români ºi strãini, prin crearea unei
infrastructuri la standarde
europene, menitã sã sprijine dez-
voltarea unui mediu de afaceri
sustenabil la nivelul regiunii.

Parcul dispune de o reþea fe-
roviarã proprie, racordatã la calea
feratã Bucureºti – Târgoviºte –
Pietroºiþa, ceea ce creeazã un
avantaj suplimentar în transportul
de mãrfuri ºi materie primã. În

prezent, în incinta Parcului
Industrial Priboiu îºi desfãºoarã
activitatea 8 societãþi comerciale.

Realizat în cadrul Programului
PHARE CES 2004 - 2006
Dezvoltarea Infrastructurii
Regionale, parcul, cu o suprafaþã
de 32 ha, a fãcut ca vechea zonã
industrialã din zona de nord a
judeþului sã redevinã un punct de
interes pentru investitori.

Fiecare halã va avea o
suprafaþã de aproximativ 530 m2 ºi
va beneficia de toate facilitãþile
necesare desfãºurãrii de activitãþi
de producþie: „Fiecare halã va fi
închisã cu pereþi din panouri sand-
wich de 10 cm. Tâmplãria va fi inte-
gral metalicã, iar acoperiºul va fi

realizat în douã ape, cu învelitoare
din acelaºi tip de panouri, în care
sunt practicate trape de fum lumi-
natoare. Construcþia va avea pe tot
conturul un trotuar din beton.
Parcul dispune atât de spaþii verzi
care separã limitele proprietãþilor,
cât ºi de spaþii de parcare. În scurt
timp, vom demara procedurile
privind întocmirea proiectului
tehnic, pe baza cãruia vom trece la
executarea lucrãrilor”, a precizat
directorul general, Ion Joiþa.

Investiþii similare sunt în deru-
lare ºi în Parcul Industrial Moreni,
subiect pe care îl vom aborda în
numerele viitoare ale publicaþiei.

Noi hhale dde pproducþie
vor ffi cconstruite îîn

Parcul IIndustrial PPriboiu

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a semnat, în
data de 3 martie 2020, alte douã contracte
de asociere cu unitãþile administrativ-teritori-
ale Gura Foii ºi Potlogi. Cele douã contracte
au ca obiect proiecte de investiþii în domeniul
infrastructurii rutiere, respectiv „Modernizare
drum comunal DC 112 în comuna Gura Foii,
judeþul Dâmboviþa”, în lungime de 1,988 km,
lucrare în valoare totalã de 2.332.685,84 lei,
din care finanþarea CJD este de
1.166.342,92 lei, ºi „Modernizare drumuri în
comuna Potlogi, judeþul Dâmboviþa”, în
lungime de 2,657 km, în valoare totalã de
1.509.080,15 lei, din care cota de finanþare a
CJD este de 754.540,07 lei.

În anul 2019, din bugetul propriu al
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, destinat

obiectivelor de infrastructurã rutierã ce se
realizeazã în asociere cu unitãþile adminis-
trativ-teritoriale, a fost alocatã suma de
23.887.000 lei, din care 9.817.000 lei pentru
obiectivele în curs de execuþie ºi 14.070.000
lei pentru obiectivele la care nu a început
execuþia lucrãrilor sau pentru care a fost
emis acordul de principiu în vederea
asocierii.

De asemenea, în anul 2019, a fost emis
acordul de principiu pentru asocierea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa cu 63 de
unitãþi administrativ-teritoriale, fiind încheiate
un numãr de 50 de contracte de asociere.

Pentru anul în curs, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a alocat suma 16.851 mii lei pen-
tru un numãr de 100 de obiective de investiþii
(obiective aprobate înainte de anul 2019 ºi
obiective aprobate în 2019 ºi 2020).

Consiliul Judeþean Dâmboviþa, prin
Complexul Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” Târgoviºte, a organizat împre-
unã cu Centrul Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanþei” Târgoviºte, suita de
evenimente „Mãrþiºorul ºi romanþa – comori
ale patrimoniului românesc”.

Manifestãrile s-au înscris în programul
„Casa Romanþei – ambasadã a culturii, la
Târgoviºte” ºi s-au desfãºurat sub patronajul
Federaþiei Europene a Asociaþiilor ºi
Cluburilor pentru UNESCO (FEACU), în
parteneriat cu Societatea Scriitorilor
Târgoviºte, Filiala Dâmboviþa, a Uniunii
Scriitorilor din România, Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti - Filiala Dâmboviþa, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa, Biblioteca
orãºeneascã „Gheorghe N. Costescu” din
Pucioasa, Liceul „Petru Cercel” din
Târgoviºte ºi Colegiul Naþional „Constantin
Cantacuzino” din Târgoviºte.

BBuuccuurriiee ººii ccuullooaarree îînn mmiiccii
aatteennþþiiii,, rreeaalliizzaattee ddiinn ssuufflleett!! 

Beneficiarii Centrului de Servicii
Comunitare Sfântul Andrei Gura Ocniþei, ai
Centrului de Servicii Comunitare Floarea
Speranþei Pucioasa ºi ai Complexului de
Servicii Sociale Târgoviºte Floare-de-Colþ,
din cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa, au
fãcut o tradiþie din confecþionarea
mãrþiºoarelor, care vestesc venirea
primãverii. Obiectele mici, viu colorate, rea-
lizate din hârtie, mãrgele, picturi, dar ºi
croºetate cu multã atenþie au fost expuse
spre vânzare la Târgul de cadouri ºi
mãrþiºoare din Piaþa Mihai Viteazul din
Târgoviºte.

Beneficiarii de toate vârstele au avut spor
la realizarea de mãrþiºoare ºi felicitãri, ei
fiind ajutaþi de personalul din centre. Micile
obiecte nu au avut preþuri fixe, astfel încât,
fiecare cumpãrãtor a oferit atât cât a putut
sau cât a apreciat cã meritã efortul lucrãto-
rilor (persoane cu diferite deficienþe). Banii
strânºi din vânzarea acestora vor fi folosiþi
pentru achiziþionarea materialelor necesare
pentru desfãºurarea activitãþilor de lucru
manual în cadrul centrelor din subordinea
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dâmboviþa.

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

● Reabilitarea DJ 702D Dragomireºti -
Hulubeºti, montare de elemente prefabricate
la rigole, podeþe, ºanþuri

● Montare de indicatoare rutiere pe dru-
murile judeþene 

● Modernizare DJ 702 limitã Judeþ Argeº
- Cândeºti Deal - Cândeºti Vale

● Covor asfaltic pe DJ 702G Ioneºti -
Potlogeni Deal      

● Modernizare de strãzi în Comuna
Doiceºti  

● Reabilitare/modernizare DJ 503 pe
traseul limitã Judeþ 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)

● Reabilitare DJ 601A limitã Judeþ
Giurgiu - Brezoaele - Slobozia Moarã -
Rãcari

● Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe
DJ 712A, Râu Alb - Runcu

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

● Reabilitare ºi modernizare DJ 711A
Pitaru - Potlogi, km 23+400 - 30+700

● Refacere DJ 710A, la limita satelor
Diaconeºti ºi Ulmetu

● Refacere DJ 716, punct Saramurã, prin

lucrãri de punere în siguranþã, asigurarea
scurgerii apelor ºi amenajarea pãrþii caro-
sabile 

● Modernizare drumuri de interes local în
Comuna Glodeni

● ªanþ dalat pe DJ 723, la Vãleni-
Dâmboviþa, L = 1.000 m

● Modernizarea drumurilor locale DS 18
ºi DS 2088 în Comuna Poiana

● Modernizare de strãzi în Comuna
Tãtãrani

● Pod peste Valea Brãteiului pe DJ 714A

NNOOTTÃÃ:: AATTEENNÞÞIIEE!! BBUULLEETTIINN
RRUUTTIIEERR

● Podul pe DJ 702A peste râul Argeº, la
Pãtroaia, este închis circulaþiei publice.
Variante ocolitoare sunt drumurile locale.

● Sectoarele de drumuri judeþene care
prezintã degradãri ºi alte pericole:

DJ 503, sector limitã Judeþ Teleorman
- ªelaru, sector Fierbinþi - limitã Jud. Argeº     

DJ 611, sector Glogoveanu – Fierbinþi
(sector pietruit)

DJ 702L Cândeºti-Deal – Scheiu de
Sus 

DJ 710 Pucioasa - Bezdead - sectoare
cu drum îngustat ºi avariat din zona Miculeºti
- Mãgura 

DJ 720A, sector Mãrceºti - Finta 
DJ 722, sector drum cale feratã ºi pod,

în zona localitãþii Mircea Vodã     
Facem urmãtoarele recomandãri partici-

panþilor la trafic:

Recomandãm ca deplasãrile pe traseele
montane sã se realizeze cu autovehicule
echipate corespunzãtor, cu respectarea
semnificaþiilor indicatoarelor rutiere de infor-
mare, semnalizare ºi reglementare.

Detalii suplimentare privind situaþia sec-

toarelor amintite se pot obþine ºi de la
Consiliul Judeþean Dâmboviþa – Direcþia
Generalã Infrastructurã Localã, tel: 0245
207625, de luni pânã vineri, între orele 08:00
ºi 16:00.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a vizitat
recent, alãturi de directorul Direcþiei
Generale Infrastructurã Localã, Vasile Dinu,
o serie de obiective de investiþii din judeþ,
pentru a verifica stadiul de implementare a
acestora.

TTâârrggoovviiººttee
La ºantierul din zona fostei unitãþi militare

de la Gara Târgoviºte, unde va fi construit
primul centrul comercial de tip mall din
municipiul Târgoviºte, s-a constatat cã
lucrãrile sunt avansate. De asemenea, pen-
tru obiectivele derulate de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa în zonã, stadiul este, de aseme-
nea, avansat. În prezent, constructorii
efectueazã toate operaþiunile necesare pen-
tru finalizarea ultimei giraþii prinse în proiect.
De asemenea, se lucreazã ºi la realizarea
iluminatului public, în condiþiile în care dru-
mul din zonã a fost deja asfaltat. Nu în ultimul
rând, investitorii privaþi au demarat lucrãrile
pregãtitoare pentru construirea viitorului
sediu al Registrului Auto Român ºi se
aºteaptã ca ºi Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe sã înceapã cât mai curând ridicarea
blocurilor de tip ANL.

ªªeellaarruu
Un alt obiectiv de investiþii este cel la

ªelaru, unde preºedintele Alexandru Oprea

a vrut sã vadã felul în care se desfãºoarã
lucrãrile la cel mai mare proiect derulat de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã.

Este vorba despre „Reabilitare/moder-
nizare DJ 503 pe traseul limitã Judeþ
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)”, proiect care pre-
supune reabilitarea a 28,156 km de drum.
Constructorul a mobilizat trei echipe de lucru
pe întreg traseul menþionat, astfel încât, în
paralel, se desfãºoarã activitãþi de pregãtire
în vederea asfaltãrii sectorului pietruit, aflat la
limita cu Judeþul Teleorman ºi se lucreazã ºi
pe alte douã tronsoane de drum care fac
parte din DJ 611 ºi DJ 503 ºi care sunt avari-
ate în ce priveºte partea carosabilã. Fiecare
dintre aceste tronsoane va fi lãrgit ºi mo-
dernizat.

MMoorrooeennii
Podul pe DJ 714A, Moroeni - Pucheni -

Valea Brãteiului, km 7+600, investiþie în va-
loare de 3.627.149 lei, se deruleazã în cadrul
unei asocieri între Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi HeidelbergCement România,
partener cãruia preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa i-a mulþumit pentru
buna colaborare. Lucrãrile sunt în fazã

avansatã de execuþie, obiectivul de infra-
structurã urmând a fi pus în funcþiune în cel
mult 2 luni.

BBeezzddeeaadd
Alte douã obiective de investiþii au fost

verificate în comuna Bezdead, respectiv:
Punerea în siguranþã a podului peste

pârâul Bizdidel, km 15+640, pe DJ 710, care
a presupus atât refacerea apãrãrii de mal
drept, ce protejeazã terasamentul drumului
judeþean, precum ºi refacerea malului stâng
al pârâului Bizdidel, din gabioane, în amonte
de pod, punct Râmata. Malurile pârâului au
fost avariate pe o lungime de aproximativ 75
m, din cauza viiturilor pe cursul de apã, fapt
ce a impus realizarea, pe lângã apãrãrile de
mal amintite ºi a lucrãrilor urgente de regu-
larizare în amonte ºi aval, pe cursul de apã.
Valoarea totalã a investiþiei este de 554.783
lei. Modernizare DJ 710 Bezdead - Costiºata
- lim. Jud. Prahova. Proiectul, implementat în
cadrul Programului Operaþional Regional
2014 - 2020, cu o valoare de 4.144.406,63
lei, privind reabilitarea a 2,468 km de drum,
reprezintã o investiþie la care lucrãrile au fost
finalizate.

PPuucciiooaassaa
Refacere DJ 710A, la limita satelor

Diaconeºti ºi Ulmetu (Pucioasa), lucrare în
valoare de 895.350 lei, obiectiv de consoli-

dare a platformei drumului judeþean avariatã
în urma calamitãþilor naturale, investiþia fiind
în curs de finalizare. Refacere drum judeþean
DJ 716, punct Saramurã, ºi anume lucrãri de
punere în siguranþã, asigurarea scurgerii
apelor ºi amenajarea pãrþii carosabile.
Valoarea totalã a investiþiei este de
1.166.575 lei. Obiectivul menþionat a devenit
necesar ca urmare a calamitãþilor naturale ce
au determinat alunecãri de teren, care au
avariat grav partea carosabilã a DJ 716.
Investiþia are un stadiu fizic de peste 85% ºi
este în curs de finalizare.

Investiþiile mai sus-amintite sunt realizate
atât din bugetul propriu al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, cât ºi de la bugetul de
stat, cu excepþia DJ 710 Bezdead - Costiºata
- lim. Jud. Prahova, ale cãrui lucrãri au fost
finanþate în cadrul POR, prin fonduri
europene, ele fiind deja finalizate.

În urma discuþiilor purtate cu reprezen-
tanþii firmelor constructoare, preºedintele
Alexandru Oprea sperã ca lucrãrile la obiec-
tivele de investiþii în curs de execuþie din
judeþ sã se deruleze în bune condiþii, astfel
încât proiectele sã fie realizate cu succes, la
termenele stabilite.

Programul llucrãrilor lla iinfrastructura rrutierã ddin
Judeþul DDâmboviþa, vvalabil ppentru lluna aaprilie 22020

PPrreeººeeddiinntteellee CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa,,
îînn vviizziittãã ddee lluuccrruu ppee ººaannttiieerreellee ddiinn jjuuddeeþþ
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Având în vedere evoluþia infecþiei
cu virusul COVID-19 (Coronavirus)
ºi pe teritoriul României ºi de-
cretarea stãrii de urgenþã naþionalã,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a dis-
pus alocarea sumei de 1.509.000 lei
(aprobatã în ºedinþa ordinarã de
consiliu judeþean din data de 24
martie a.c.) pentru achiziþionarea, în
regim de urgenþã, de aparaturã
medicalã, echipamente ºi dispozitive
medicale, necesare desfãºurãrii în
bune condiþii a activitãþii spitaliceºti,
respectiv:

Aparat de ventilaþie mecanicã – 3
bucãþi, 525.000 lei (175.000
lei/bucatã);

Injectomat – 15 bucãþi, 75.000 lei
(5.000 lei/bucatã);

Monitor funcþii vitale – 10 bucãþi,
250.000 lei (25.000 lei/bucatã);

Videolaringoscop – 1 bucatã,
20.000 lei;

Paturi terapie intensivã – 6
bucãþi, 150.000 lei (25.000
lei/bucatã);

Aparat PCR – 1 bucatã, 320.000
lei;

Tablou de control ºi alarmare flu-
ide – 1 bucatã, 9.000 lei;

Staþie automatã pentru oxigen –
1 bucatã, 57.000 lei;

Staþie aer comprimat – 1 bucatã,
49.000 lei;

Consolã perete 1 post – 2 bucãþi,
18.000 lei;

Consolã perete 2 posturi – 2
bucãþi, 36.000 lei.

De asemenea, Alexandru
Oprea, Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, a transmis în
data de 23 martie 2020, Excelenþei
Sale Chen Wu, Guvernatorul
Regiunii Autonome Guangxi
(Republica Popularã Chinezã), o
scrisoare prin care a solicitat un aju-
tor umanitar constând în materiale ºi
aparaturã medicalã, care sã vinã în
sprijinul Secþiei de Boli Infecþioase a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte.

Apelul umanitar vine în contextul
în care, în anul 2016, judeþul
Dâmboviþa a încheiat un acord de
cooperare cu Regiunea Autonomã
Guangxi.

În calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea face apel la toþi
dâmboviþenii sã trateze cu deplinã
seriozitate aceastã situaþie ºi sã dea
dovadã de responsabilitate ºi de so-
lidaritate. Astfel, preºedintele îi
îndeamnã pe toþi cetãþenii sã înþe-
leagã importanþa recomandãrilor
autoritãþilor ºi sã le respecte întoc-
mai.

Pe aceastã cale, reamintim cã
toþi cetãþenii care vor intra pe terito-
riul României din þãrile incluse în
zona roºie  vor fi nevoiþi sã intre în
carantinã pentru 14 zile, iar cei veniþi
din þãrile incluse în zone galbene (cu
peste 500 de cazuri confirmate) vor
fi nevoiþi sã se autoizoleze la domi-
ciliu tot pentru 14 zile.

Întrucât nerespectarea mãsurilor
dispuse de autoritãþi constituie
infracþiune ºi se pedepseºte potrivit
prevederilor Codului Penal,
preºedintele Alexandru Oprea
îndeamnã cetãþenii la spirit civic,
prin promovarea unei atitudini
conºtiente, care sã îi protejeze pe ei
înºiºi ºi pe cei dragi ºi care sã
susþinã, totodatã, ºi eforturile
medicilor ºi ale instituþiilor respons-
abile cu gestionarea acestei situaþii.

Ca rezultat al apelului public
lansat de preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, ºi managerul general al
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte (SJUT), Claudiu
Dumitrescu, agenþii economici din
judeþul Dâmboviþa au fãcut, pânã la
data de 25 martie 2020, atât donaþii
în bani în valoare de 100.000 lei, cât

ºi aparaturã medicalã (în valoare de
300.000 lei) care va ajuta personalul
medical în activitatea acestuia de
tratare a infecþiei cu virusul COVID-
19.

Reprezentanþii celor douã insti-
tuþii transmit mulþumiri tuturor celor
care au înþeles nevoia de a ajuta
autoritãþile medicale sã facã faþã
situaþiei provocate de pandemia de
COVID-19. Implicarea celor care au
fãcut donaþii reprezintã un ajutor
imens pentru nevoile atât de mari
din sistemul de sãnãtate.

Cei care doresc sã sprijine
demersurile Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte – referitoare la
achiziþia de echipamente ºi

materiale sanitare, pot face 
acest lucru în contul
RO45TREZ27121F370100XXXX,
deschis la Trezoreria Târgoviºte, pus
la dispoziþie de SJUT pentru
aceastã cauzã.

Facem precizarea cã bugetul
alocat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi bugetul propriu al
SJUT permit satisfacerea nevoilor
stringente identificate, principalul
obstacol pe care îl întâmpinã
autoritãþile medicale fiind lipsa unor
furnizori ale cãror produse sã core-
spundã necesarului actual de
echipamente ºi materiale sanitare.

Mãsuri dde ttriere aa ppacienþilor
instituite lla nnivelul SSpitalului

Judeþean dde UUrgenþã TTârgoviºte
Managerul Spitalului

Judeþean de Urgenþã Târgoviºte
(SJU), dr. Claudiu Dumitrescu, a
implementat mãsuri excepþionale de
triere a pacienþilor. În curtea insti-
tuþiei au fost montate douã corturi în
care se face trierea pacienþilor ce
doresc sã ajungã la Unitatea de
Primiri Urgenþe (UPU). Mãsurile
instituite vizeazã ca pacienþii aduºi
cu ambulanþele sã intre direct în
UPU, iar cei care se prezintã per-
sonal la spital pentru diverse afecþiu-
ni vor intra în primul cort, unde vor
da detalii despre simptomatologie,
zona unde au cãlãtorit (dacã este
cazul) ºi dacã au intrat în contact cu
persoane ce au fost testate pozitiv
cu coronavirus COVID-19. În cazul
în care personalul medical din cortul
nr. 1 suspicioneazã cã un pacient
are simptomatologie specificã coro-
navirusului COVID-19, acesta va fi
transferat în cortul nr. 2, unde va fi
consultat de un medic din cadrul
Unitãþii de Primiri Urgenþe a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte.

Informaþii ºi sfaturi utile pentru
dâmboviþeni despre prevenirea
infectãrii cu noul virus (Covid-19)

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) a declarat pandemie de coro-
navirus. OMS are criterii stricte pen-
tru definirea unei situaþii de pan-
demie. În general, se ajunge la
aceastã situaþie în cazul epidemiilor
rãspândite pe multe continente ºi

dacã existã un grad mare de
rãspândire la nivel internaþional ºi în
comunitãþi.

În privinþa mãsurilor care ar tre-
bui luate într-o astfel de situaþie,
unitãþile medicale trebuie sã fie
pregãtite pentru un aflux mare de
pacienþi, sã facã stocuri de medica-
mente antivirale ºi sã avertizeze
populaþia despre situaþie. De aseme-
nea, oamenii trebuie sã asculte sfa-
turile autoritãþilor, sã nu iasã din
case ºi sã evite locurile aglomerate.

România a intrat, începând cu 16
martie a.c., în stare de urgenþã.
Mãsurile vizeazã sãnãtatea publicã,
activitãþile sociale ºi culturale, dar ºi
îngrãdirea unor drepturi ºi libertãþi
fundamentale.

În aceastã perioadã dificilã, când
noul coronavirus face ravagii în
întreaga lume, medicii epidemiologi
fac apel la populaþie sã respecte
regulile stricte de igienã, dar ºi
condiþiile de izolare la domiciliu.

Persoanele izolate la domiciliu,
în situaþia în care în timpul celor 14
zile dezvoltã simptomatologie speci-
ficã infecþiei cu coronavirus, vor
apela Serviciul Naþional Unic 112,
urmând ca un echipaj de la Serviciul
Judeþean de Ambulanþã sã se
deplaseze la locul respectiv pentru a
preleva probe.

În funcþie de rezultatul testãrii,
starea pacientului ºi necesarul de
îngrijiri medicale, se vor lua mãsuri
pentru rãmânerea în izolare la domi-
ciliu, carantinarea sau internarea
cazurilor confirmate ºi aplicarea
tratamentului specific.

CE TTREBUIE SSÃ ªªTIÞI
DESPRE NNOUL

CORONAVIRUS ((Covid-119)
10 elemente comportamentale

care trebuie urmate:
1.Spãlaþi-vã des pe mâini, cu

sãpun, timp de 20 secunde.
2.Evitaþi contactul cu persoane

care sunt suspecte de infecþii respi-
ratorii acute.

3.Nu vã atingeþi ochii, nasul ºi
gura cu mâinile, dacã acestea nu
sunt igienizate.

4.Acoperiþi-vã nasul ºi gura cu
un ºerveþel de unicã folosinþã, dacã
strãnutaþi sau tuºiþi.

5.Nu luaþi medicamente antivi-
rale ºi nici antibiotice decât în cazul
în care vã sunt prescrise de medic.

6.Curãþaþi toate suprafeþele cu
dezinfectanþi pe bazã de clor sau
alcool.

7.Utilizaþi masca de protecþie
doar în cazul în care suspectaþi cã
sunteþi bolnav sau în cazul în care
acordaþi asistenþã persoanelor bol-
nave.

8.Produsele ”MADE în CHINA”
sau pachetele primite din China nu
sunt periculoase.

9.Sunaþi la 112 dacã aveþi febrã,
tuºiþi sau v-aþi întors din China sau
din zonele în carantina din Europa,
de mai puþin 14 zile.

10.Animalele de companie nu

transmit coronavirus.

Spãlaþi-vvã mmâinile 
de mmulte oori

Spãlarea ºi dezinfectarea
mâinilor sunt acþiuni decisive pentru
a preveni infecþia. Mâinile se spalã
cu apã ºi sãpun cel puþin 20 de
secunde. Dacã nu exista apã ºi
sãpun, puteþi folosi un dezinfectant
pentru mâini pe bazã de alcool de
minim 60%.

Spãlarea mâinilor elimina
virusul.

Evitaþi ccontactul ccu 
persoane ccare ssunt 
suspecte dde iinfecþii
respiratorii aacute

Menþineþi distanþa de cel puþin 1
metru între dumneavoastrã ºi alte
persoane, în special când acestea
tuºesc, strãnutã sau au febrã,
deoarece, prin picãturile de salivã se
poate transmite virusul de la o dis-
tanþã micã.

Nu vvã aatingeþi oochii,
nasul ººi ggura ccu mmâinile

Virusul se transmite mai ales pe
cale respiratorie, dar poate intra în
corp ºi prin ochi, nas ºi gurã. De
aceea, evitaþi atingerea feþei dacã nu
v-aþi spãlat bine pe mâini.

Dacã mâinile intrã în contact cu
suprafeþele contaminate, virusul se
poate rãspândi pe corpul persoanei
în cauzã.

Acoperiþi-vvã ggura ººi nnasul
dacã sstrãnutaþi ssau ttuºiþi

Dacã aveþi infecþie respiratoare
acutã, evitaþi apropierea de alte per-
soane, tuºiþi cu gura acoperitã sau
într-un ºerveþel – de preferat de
unicã folosinþã, purtaþi mascã de
protecþie ºi spãlaþi mâinile. Dacã, în
momentul în care tuºiþi, vã acoperiþi
gura cu mâinile, puteþi contamina
ulterior obiectele sau persoanele cu
care veniþi în contact.

Nu lluaþi mmedicamente
antivirale ººi nnici

antibiotice ddecât îîn ccazul
în ccare vvã ssunt pprescrise

de mmedic
Momentan, nu existã cercetãri

ºtiinþifice care evidenþiazã cã
medicamentele antivirale pot pre-
veni infectarea cu noul coronavirus
(Covid-19). Antibioticele funcþio-
neazã doar împotriva bacteriilor, nu
împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, aºadar,
ca metodã de prevenire sau trata-
ment, nu se vor utiliza antibiotice
decât în cazul în care se constatã ºi
o infecþie bacterianã.

Curãþaþi ttoate ssuprafeþele
cu ddezinfectanþi ppe bbazã

de cclor ssau aalcool
Dezinfectanþii chimici ce pot

ucide noul coronavirus (Covid-19)
sunt dezinfectanþi ce conþin clor,
înãlbitori, solvent, etanol de 75%,
acid paracetic ºi cloroform. Medicul
ºi farmacistul dumneavoastrã vor ºti
ce sã vã recomande.

Utilizaþi mascã de protecþie doar
în cazul în care suspectaþi cã sunteþi
bolnav sau în cazul în care acordaþi
asistenþã persoanelor bolnave

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã folosirea mãºtii dee pro-
tecþie doar în cazul în care suspec-
taþi cã aþi fost contaminat cu noul
coronavirus ºi prezentaþi simptome
de tuse, strãnut sau în cazul în care
acordaþi asistenþã unei persoane
care este suspectã de a fi infectatã
cu noul coronavirus (o cãlãtorie
recentã în China sau în zonele cu
carantinã din Europa, cu simptome
respiratorii).

UTILIZAREA MÃªTII DE PRO-
TECÞIE ajutã ºi limiteazã rãspândi-
rea virusului, dar aceasta trebuie sã
fie folositã împreunã cu celelalte
mãsuri de igienã, printre care
spãlarea mâinilor pentru cel puþin 20
de secunde. Nu este necesar a se
folosi mãºti de protecþie suprapuse
una peste alta.

Produsele ””Made îîn
China” ssau ppachetele
primite ddin CChina nnu

sunt ppericuloase
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii

a declarat cã persoanele care
primesc pachete din China nu se
supun niciunui risc de a se contami-
na cu noul coronavirus, deoarece
acesta nu trãieºte mult timp pe
suprafeþe. Pânã în prezent, nu existã
nicio dovadã cã produsele/obiectele
produse în China pot transmite noul
coronavirus (Covid-19).

Sunaþi la 112 dacã aveþi febrã,
tuºiþi sau v-aþi întors din China sau
zonele în carantinã din Europa de
cel puþin 14 zile

Perioada de incubaþie a noului
coronavirus este cuprinsã între 1 ºi
14 zile. Dacã v-aþi întors dintr-o cãlã-
torie din China sau zonele în caran-
tina din Europa, de mai puþin de 14
zile, sau dacã aþi intrat în contact cu
persoane care s-au întors din China
sau zonele aflate în carantina din
Europa, de mai puþin 14 zile, ºi aveþi
febrã, tuºiþi, prezentaþi dificultate
respiratorie, dureri musculare ºi stãri
de obosealã, sunaþi la 112 pentru a
primi informaþiile necesare. Purtaþi
mascã de protecþie dacã intraþi în
contact cu alte persoane, folosiþi
ºerveþele de unicã folosinþã ºi spãlaþi
bine mâinile.

Animalele de companie nu trans-
mit coronavirus

În acest moment, nu existã
dovezi cã animalele de companie –
câini, pisici etc. – pot fi infectate de
virus. În orice caz, trebuie sã ne
spãlãm tot timpul mâinile cu apã ºi
sãpun dupã ce intrãm în contact cu
animalele de companie.

■ Mãsuri luate de conducerea Consiliului Judeþean Dâmboviþa pentru prevenirea rãspândirii
infecþiei cu virusul COVID-19
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