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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
cu privire la intenţia de elaborare a 

Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa 

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului si de urbanism, denumit în continuare „Ordinul", publicat în M.O. Partea I 
nr.47/19.01.2011, stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se 
aplică în cadrul proceselor de elaborare şi revizuire a planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, 
în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.91/15.04.2011 a fost aprobat Regulamentul judeţean 
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului iniţiate sau 
aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a iniţiat ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA (PATJ). 
în acest sens a fost publicat primul anunţ de intenţie privind întocmirea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean, în data de 23.10.2013 pe pagina proprie de internet www.cjd.ro - secţiunea 
Buletine informative, în data de 22.10.2013 în Dâmboviţa 24 News - publicaţie online şi în data de 
28.10.2013 în ziarul local Dâmboviţa. De asemenea s-a informat Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Dâmboviţa cu privire la intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean. 
In vederea întocmirii Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean au fost întocmite Studiile 
preliminare, ce au fost supuse dezbaterilor publice în data de 23.12.2013 şi 06 februarie 2014. 
A fost întocmit şi publicat al dilea anunţ de intenţie al Consiliului Judeţean Dâmboviţa privind 
elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa, ce are ca scop transpunerea 
spaţială a programului de dezvoltare economică şi socială, culturală si instituţională a judeţului. 
Acesta a fost publicat în data de 3 februarie 2014 pe pagina proprie de internet www.cjd.ro - secţiunea 
Anunţuri şi în data de 4 februarie 2014 în 2(două) ziare locale (Jurnal de Dâmboviţa şi Dâmboviţa). 
De asemenea, au fost întocmite afişe cu Anunţul de intenţie privind întocmirea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean ce au fost înmânate fiecărui participant din partea U.A.T-ului din judeţ cât şi 
reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, în vederea afişării la sediul acestora. 
Anunţul de intenţie a fost afişat şi la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 
Au fost transmise adrese către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcţia 
Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, judeţele limitrofe judeţului Dâmboviţa, Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dâmboviţa, Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă - Sistem Hitrotehnic 
Văcăreşti, Administraţia Bazinală de Apă - Sistem de Gospodărirea Apelor Ialomiţa, Direcţia Judeţeană 
de Statistică Dâmboviţa, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi la o parte din U.A.T-urile din 
judeţ, prin care s-a solicitat transmiterea de propuneri şi observaţii la intenţia de elaborare a Planului de 
Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa. 
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1. Identificarea părţilor interesate în vederea participării la dezbaterile publice organizate pentru 
punerea în discuţie a Studiilor preliminare 
Identificarea grupurilor ţintă s-a realizat luând în considerare principiul reprezentativităţii grupului ţintă 
în raport cu domeniile asupra cărora secţiunile PATJ Dâmboviţa au impact. 
Prin urmare, au fost invitaţi la aceste dezbateri publice, în vederea informării şi consultării: 
a) Reprezentanţi ai tuturor U.A.T - urilor din judeţul Dâmboviţa; 
b) Reprezentanţi ai instituţiilor publice de la nivel local, judeţean, ale căror responsabilităţi vizează 
domeniile cuprinse în secţiunile PATJ Dâmboviţa; 
c) Reprezentanţi ai instituţiilor locale de învăţământ, cultură şi culte din judeţul Dâmboviţa; 
d) Reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale sau academice care activează în domeniul urbanismului si 
amenajării teritoriului, protecţiei mediului, etc.; 
e) Reprezentanţi ai mediului de afaceri; 
f) Reprezentanţi ai societăţii civile, ai cetăţenilor cu domiciliul în judeţul Dâmboviţa; 
g) Reprezentanţi ai ONG cu profil în domeniul cultură, ecologie, protecţia patrimoniului natural sau/şi 
construit; 
h) Parlamentari etc. 
2. Modalitatea de informare a părţilor interesate cu privire la intenţia de elaborare a Planului de 
Aenajare a Teritoriului Judeţului Dâmboviţa 
Modalitatea de informare simultană a publicului, dând posibilitatea celor interesaţi de a transmite 
observaţii cu privire la intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, a constat 
în: 
a) Informarea autorităţii competente cu protecţia mediului, respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Dâmboviţa, cu privire la intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean 
Dâmboviţa si obiectivele acestuia - octombrie 2013; 
b) Publicarea în mass-media şi pe propria pagina de internet a anunţului cu privire la intenţia de 
elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa si obiectivele acestuia - octombrie 
2013; 
c) Publicarea în mass-media a anunţului cu privire la intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean Dâmboviţa si obiectivele acestuia cât şi solicitarea transmiterii de propuneri şi 
observaţii - februarie 2014; 
d) Afişarea pe pagina de internet precum si la sediul propriu a intenţiei de elaborare a Planului de 
Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa; 
e) Organizarea dezbaterilor publice cu privire la Studiile preliminare întocmite în vederea elaborării 
Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa; 
f) Transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale a anunţului tipărit privind intenţia de 
elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa, anunţ publicat şi în mass-media; 
g) Transmiterea în scris către judeţele limitrofe şi către alte instituţii din judeţ, a unei informări cu 
privire la intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa; 
3. Modalitatea de a contacta iniţiatorul în vederea transmiterii observaţiilor şi propunerilor 
publicului interesat / afectat de propuneri 
Locul de desfăşurare al activităţii de informare şi consultare a publicului este sediul Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa - Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, municipiul Târgovişte, Piaţa 
Tricolorului, nr. 1. 
Observaţiile si propunerile au fost transmise Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Direcţia de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului. 
Persoanele de contact din cadrul direcţiei sunt: 
- arh. Dumitru Barbu - arhitect şef - Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, telefon: 0245-207 620, fax: 0245-207 658; 
- ing. Ovidiu Tonea - şef serviciu -Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, telefon: 0245-207 618, fax: 0245-207 658; 
- ing. Marinescu Livia - consilier Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, adresa e-mail: piudb@yahoo.com, telefon: 0245-207 685, fax: 0245-207 658; 
La dezbaterea publică din data de 06 februarie 2014 organizată la Universitatea Valahia - Corpul K, au 
participat un număr de peste 160 de persoane (parlamentari de Dâmboviţa, consilieri judeţeni, 
reprezentanţi ai U.A.T.-urilor, instituţii publice, ONG-uri, mediu de afaceri, proiectant Studii 
preliminare, etc.) şi au fost dezbătute o serie de observaţii pe marginea prezentării Studiilor preliminare. 
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Un rezumat al propunerilor şi observaţiilor aferente prezentării Studiilor preliminare întocmite în 
vederea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa cât şi a intenţiei de 
elaborare a acestuia, exprimate de către cei interesaţi în perioada 04.02.2014 - 18.02.2014, este prezentat 
astfel: 

DEZBATEREA PUBLICĂ AFERENTĂ STUDIILOR PRELIMINARE 
- Coordonarea datelor cuprinse în Studiile Preliminare cu datele statistice, dar şi corelarea acestora 

cu date ale anului 2014; 
- Completarea caietului de sarcini ce va sta la baza contractării sintezei studiilor pentru Planul de 

Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa se va face pe baza acestor date statistice 
(referenţiale strict pentru instituţiile ce vor analiza termeni investiţionali sau de dezvoltare ai 
Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa); 

- Se vor coordona în sinteza Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa toate 
studiile şi maşter planurile existente în toate domeniile ( mediu, turism, etc.); 

- Se vor cuprinde în Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa toate investiţiile 
necesare în căi de comunicaţii astfel ca în 2020 această problemă a unor deficienţe în 
infrastructura de drumuri, alimentare cu apă, canalizare, să fie rezolvată conform normelor 
europene; 

- Alte observaţii vor fi preluate şi transmise proiectanţilor care vor fi selectaţi pentru întocmirea 
P.U.G-uri, acestea nefacând obiectul Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa. 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA 
Observaţiile/ sugestiile făcute asupra studiilor preliminare, vor fi transmise proiectanţilor în vederea 
reactualizării acestora. Se menţionează că observaţiile transmise pentru Studiul preliminar - Zone 
protejate în judeţul Dâmboviţa, sunt valabile şi pentru alte studii preliminarii în cuprinsul cărora se face 
referire la arii naturale protejate, habitate, flora şi fauna sălbatică din judeţ, cum ar fi Cadrul Natural, 
Zone cu Potenţialul de Risc, care vor fi transmise proiectanţilor în vederea reactualizării studiilor la care 
se face referire. 

DIRECŢIA TEHNICĂ - CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
SECŢIUNEA 2: Sisteme de transport şi căi de comunicaţii în Judeţul Dâmboviţa 
2.1. CĂI DE COMUNICAŢII 

O strategie de dezvoltare în domeniul infrastructurii rutiere şi de C.F. întocmită pe baze realiste prin 
studii şi expertize de specialitate şi ulterior lucrările să fie executate cu responsabilitate, la standarde de 
calitate europene , reprezintă o NECESITATE. 

Deoarece prin P.A.T.J. se trasează căi directoare şi direcţii de dezvoltare şi mai puţin stabilirea în 
amănunt a unor obiective , acestea urmând a fi implementate prin planurile zonale şi de detaliu, 
considerăm că se impune COMPLETAREA ŞI ARMONIZAREA materialului prezentat cu unele acte 
normative şi elemente suplimentare astfel: 

corelarea propunerilor făcute cu rezultatele unor contracte de servicii finalizate sau aflate în derulare 
la nivelul instituţiei noastre cum ar fi : 

- expertize tehnice la drumurile judeţene; 
- evaluări fizice şi valorice ; 
- intabulare date cadastrale pentru înregistrare în Cartea Funciară ; 
- optimizarea reţelei de transport public (Universitatea Piteşti); 
- evaluarea zonelor de risc la alunecări teren în zona de N a judeţului pe Valea Dâmboviţei şi Valea 

Ialomiţei (Universitatea Valahia); 
completarea cadrului juridic al secţiunii cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor şi preluarea din aceasta a unor măsuri privind dezvoltarea reţelei de drumuri publice şi 
totodată a sistemelor de transport persoane; 

- în contextul dezvoltării viitoare a reţelei de drumuri publice şi dimensionarea corespunzătoare a 
acestora se impune armonizarea prevederilor O.G. nr. 43/1997 cu prevederile Legii nr.50/1991 din punct 
de vedere al execuţiei de lucrări în zonele de protecţie ale drumurilor care nu aparţin proprietăţii 
administratorilor, această situaţie determinând greutăţi şi imposibilitatea lărgirii căilor de comunicaţii , 
atunci când situaţia o impune; 
- necesitatea impunerii beneficiarilor a etapizării şi prioritizării investiţiilor 

ExiExecuţie lucrări de alimentare cu apă şi canalizare şi ulterior lucrări execuţie drumuri şi nu invers 



- studierea unor ZONE DE CONFLICT din punct de vedere al circulaţiei rutiere, în special în zona 
intersecţiilor de drumuri sau drumuri şi de C.F. unde se înregistrează frecvent accidente (puncte negre) 
cu propuneri de genul GIRAŢIILOR , PASAJE SUB ŞI SUPRATERANE; 
- de asemenea este necesară studierea modului de rezolvare a asigurării spaţiilor de PARCARE în 
localităţile urbane cu prezentare de soluţii (Ex. subteran sau suprateran); 
- totodată de-a lungul drumurilor judeţene, naţionale şi comunale, cu precădere,IN EXTRAVILAN este 
necesară impunerea realizării de PARCĂRI ŞI REFUGII cu locuri de odihnă şi staţionare odată cu 
execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare; 
- în acelaşi sens se va studia în intravilan şi extravilan posibilitatea realizării unor PISTE PENTRU 
BICICLIŞTI; 
- analizarea şi studierea unor perimetre şi zone de risc de-a lungul căilor rutiere care pot determina 
închiderea temporară sau totală a circulaţiei, inclusiv cu izolarea de localităţi sau obiective de interes 
turistic (Tabăra Cerbul, Vânătorul etc.) (Ex: alunecări de teren, inundaţii posibile în Vişineşti); 
- deoarece în perioada de iarnă accesul în zona Padina - Peştera se face numai pe traseul DJ 714 Glod -
Sanatoriul Moroeni care este în general; 
- drum pietruit şi având câteva zone înguste şi extrem de periculoase, se impune pe DJ 713 spre Dichiu 
studierea unor soluţii de protecţie (COPERTINE), a unor sectoare predispuse la avalanşe şi înzăpeziri , 
astfel încât, la punerea în funcţiune a traseului, acesta să poată fi menţinut deschis circulaţiei şi în 
perioada anotimpului rece; 
- studierea sectoarelor de drumuri publice (DN, DJ, DC ) şi de C.F. care necesită înfiinţarea de 
PERDELE FORESTIERE DE PROTECŢIE, acestea fiind permanent afectate de înzăpeziri pe timp de 
viscol cu închiderea circulaţiei rutiere; 

(Ex: La nivelul M.M.S.C. urmează a fi iniţiat în anul 2014 un program pentru DN 
incluzând şi sectoare din Judeţul Dâmboviţa); 

- expertizarea şi evaluarea în amănunt a podurilor pe drumurile publice cu stabilirea urgentă a 
măsurilor de reabilitare sau construcţii noi; 

- semnalizarea rutieră orizontală şi verticală, inclusiv cea de informare, pe toată reţeaua de drumuri 
publice este deficitară, necesitând un studiu amănunţit pentru completare şi definitivare la standarde 
de calitate europeană. In acelaşi sens unele sectoare necesită iluminat public; 

- corelarea studiilor cu necesitatea ca unele sectoare de drumuri comunale, judeţene şi naţionale să fie 
clasificate sau declasificate, unele trasee impunând acest lucru; 
(Ex: DJ 702 L Cândeşti Deal -Scheiu de-a lungul Potopului este impracticabil, sectorul, DJ 702 A 
Voia -Limită Judeţ Argeş este impracticabil deoarece podul Pătroaia este închis şi nu mai poate fi 
reabilitat pe această locaţie). 

La nivelul unor localităţi s-au clasificat în drumuri comunale prin Hotărâri de Consiliu 
Local în perioada 2010 - 2011, sectoare cu lungimi şi de 50 ml care contravin prevederilor legale; 

- completarea studiilor cu starea de viabilitate a drumurilor judeţene şi drumurilor comunale la nivelul 
2013, deoarece aceasta, a suferit unele modificări din punct de vedere al lungimii totale, tipurilor de 
îmbrăcăminţi şi clasificări în drumuri judeţene a unor sectoare în anul 2013 

2.2. SISTEME DE TRANSPORT 
- din punct de vedere al sistemului de transport public apreciem că pot fi preluate unele modalităţi de 

lucru din experienţa unor localităţi în care funcţionează, cu rezultate foarte bune. Asociaţiile de 
Dezvoltare Intercomunitare; (Ex: Oradea - deoarece MOBILITATEA în interiorul şi în jurul zonelor 
urbane se confruntă cu situaţii dificile , considerăm că se impune în acest sens REALIZAREA 

UNOR PLANURI URBANISTICE PENTRU MOBILITATE DURABILĂ); 
- deoarece la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa se gestionează transportul judeţean de persoane 

precum şi cel pe bază de licenţe speciale se impune stabilirea traseelor şi armonizarea programelor, 
orarelor şi capacităţilor de transport prin studii de oportunitate şi fundamentare a necesarului de 
transport, astfel încât, să existe o concurenţă loială între operatori, să fie înlăturată „pirateria" din 
domeniu şi să se presteze servicii în folosul comunităţii; 

- totodată se impune armonizarea transportului public judeţean cu cel interiudeţean, la care Consiliul 
Judeţean Dâmboviţa nu are atribuţii; 

- pe traseele de transport judeţean se impun, de urgenţă, amenajări staţii de îmbarcare -debarcare 
adecvate, în condiţii de calitate modernă şi cu mijloace de informare asupra orarului şi operatorului. 



ADMINISTRAŢIA BAZINALÂ DE APĂ -ARGEŞ - VEDEA- SISTEM HIDROTEHNIC 
INDEPENDENT VĂCĂREŞTI 

Propune ca următoarele obiective să fie cuprinse în volumul IX - strategia de dezvoltare spaţială a 
judeţului Dâmboviţa: 

1. „Amenajare râu Dâmboviţa în scopul apărării împotriva inundaţiilor în sectorul Malu cu Flori -
amonte acumulare Văcăreşti, judeţ Dâmboviţa; 

2. „Derivaţie de ape Miuleşti, judeţ Dâmboviţa; 
3. „Amenajare pr. Valea Largă, în zona poligonului hidrotehnic experimental, comuna Malu cu 

Flori, judeţ Dâmboviţa,, . 

PRIMĂRII JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
Primăria Vişineşti propune următoarele obiective de dezvoltare a comunei: 

1. Extinderea reţelei de gaz metan în satele Sultanu şi Urseiu; 
2. Extinderea sistemului de canalizare; 
3. Asfaltarea străzilor şi uliţelor situate în intravilan; 
4. Reconstrucţie poduri şi podeţe în satele Urseiu, Sultanu şi Dospineşti; 
5. Amenajare teren fotbal; 
6. Extinderea iluminatului public; 
7. înfiinţare muzeu sătesc în locaţia şcolii Urseiu; 
8. Reabilitarea căminelor culturale din Urseiu şi Sultanu; 
9. Construire sediu nou primărie; 
10. Construirea unui centru de asistenţă pentru persoane vârstnice. 

Primăria Şotânga propune următoarele obiective: 
1. Regularizarea albiei râului Ialomiţa pe teritoriul comunelor Vulcana Pândele, Şotânga, Doiceşti 

şi Aninoasa; 
2. Regularizarea albiei pârâurilor de pe teritoriul comunei Şotânga - Ilfov, Glod, Ruda, Sticlaria, 

Vulcana, Valceaua; 
3. Modernizare DC 140 Şotânga - Târgovişte; 
4. Realizare legătura între DN 71 şi DN 72 - Doiceşti - Şotânga - Tătărani; 
5. înfiinţare Parc tehnologic Şotânga; 
6. Varianta de ocolire a municipiului Târgovişte; 
7. Realizare piste de biciclete; 
8. Restaurare ansamblu troiţe Ilfov în comuna Şotânga; 
9. înfiinţare parc cu panouri fotovoltaice în comuna Şotânga. 

Toate propunerile transmise de către cei interesaţi, vor fi analizate, sintetizate şi transmise 
proiectanţilor care vor fî selectaţi pentru întocmirea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Judeţean Dâmboviţa, pentru a fi cuprinse în capitolul volumul IX - strategia de dezvoltare 
spaţială a judeţului Dâmboviţa. 

ŞEF SERVICIU, 

ÎNTOCMIT, 
ing. Livia MARINESCU 

ARHITECT 
arh. Dumitru 


