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COMUNICAT DE PRESĂ
privind programul lucrărilor efectuate la infrastructura rutieră
a Judeţului Dâmboviţa, în perioada 27.02 – 03.03.2017
Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada
27 februarie – 3 martie 2017, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități:
1. Activităţi specifice sezonului rece 2016 - 2017
2. Montare parapet metalic pe DJ 714 Sanatoriul Moroeni - Zănoaga
NOTĂ
ATENŢIE! BULETIN RUTIER
- Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări și alte pericole:
 DJ 718A – DN 72 – Mănăstirea Dealu
 DJ 702H, sectorul Morteni – lim. Jud. Argeş
 DJ 710, sectorul Bezdead – lim. Jud. Prahova
 DJ 710A, sectorul Vârfuri – Valea Lungă
 DJ 711A, sectorul Săbieşti – Colacu
 DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Zănoaga şi Cabana Bolboci – Cheile Tătarului
 DJ 101G – lim. Jud. Prahova – Cătunu
 DJ 702D, sectorul Dragomireşti – Butoiu de Sus
 DJ 722, sectorul Movila – Sălcioara – Moara Nouă
 DJ 721A, sectorul Burduca – Sperieţeni
- Podul pe DJ 702A peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variantele
ocolitoare sunt drumurile locale.
- DJ 714A Cabana Căprioara – Valea Brăteiului. Atenţie: pericol de dislocare de anrocamente!
Facem următoarele recomandări participanţilor la trafic:
1. Se va circula cu viteză redusă și cu atenţie în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au
semnificaţia „drum cu denivelări”, viteza trebuind adaptată la starea părţii carosabile.
2. Pentru circulaţia pe sectorul DJ 713 de la DN 71 - Cabana Cuibul Dorului - Cabana Dichiu se vor
respecta semnificaţiile indicatoarelor de semnalizare rutieră.
3. Deplasările pe traseul DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera se vor realiza numai cu autovehicule
de teren, echipate corespunzător sezonului rece. Recomandăm atenţie sporită în zonele cu drum îngustat,
zonele cu alunecări de teren şi, totodată, în zonele unde există posibilitatea de dislocare de anrocamente,
respectiv la: km 7,4; km 11,8; km 14; km 24,6; km 25,9.
4. Vă reamintim că, încă de la începutul sezonului rece (15.11.2016), pe reţeaua de drumuri judeţene aveţi
obligația de a circula cu autovehicule echipate corespunzător perioadei de iarnă.
5. Informații suplimentare privind situaţia sectoarelor de drum mai sus-menționate se pot obţine de la
Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală, tel: +40 245 207625,
de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.
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