
 
 
 
 
 
  
 

 

 

8.03.2019 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

privind programul lucrărilor la infrastructura rutieră 

propuse pentru județul Dâmbovița, în perioada 11 – 15.03.2019 

  

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada 

11 – 15.03.2019, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități:  

 

1. Activităţi specifice sezonului rece 2018 – 2019 – zona montană; 

2. Montarea de indicatoare rutiere pe rețeaua de drumuri județene;  

3. Montat parapet metalic la podețe pe drumurile județene; 

4. Reabilitarea DJ 702D Butoiu de Sus – Hulubești (DJ 702A) 

5.   Întreținere îmbrăcăminți asfaltice pe DJ 702A Hulubești – Valea Caselor – Valea Mare; 

6.   Întreținere îmbrăcăminți asfaltice pe DJ 101B Lucianca – Niculești – lim. jud. Ilfov 

 

NOTĂ: 

 

    ATENŢIE! BULETIN RUTIER 

 

1. Sectorul DJ 713, limită județ Prahova – Cabana Dichiu – intersecție drum Cabana  Piatra Arsă, 

km 6+030 – 16+000 este închis circulației publice pe o perioadă nedeterminată datorită condițiilor 

meteorologice nefavorabile. 

Recomandăm respectarea semnificației indicatoarelor rutiere de reglementare, orientare și 

informare. 

            Sectorul km 0+000 – 6+030 se află în administrarea Consiliului Județean Prahova. 

 

2. Pe DJ 714A Moroeni – Cabana Căprioara  -  Valea Brăteiului, traversarea pârâului Rătei, la km 

7+600 se realizează pe podul provizoriu din tuburi prefabricate, deoarece podul existent a fost avariat;    

Lucrările la podul nou sunt în derulare. 

Se vor respecta semnificațiile indicatoarelor rutiere de restricționare a circulației, atât pe 

sectorul de drum, cât și pe poduri. 

3.  Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule echipate 

corespunzător sezonului rece şi totodată recomandăm atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, zonele 

cu alunecări de teren şi unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor. 

     Vă rugăm a vă informa în prealabil asupra condițiilor meteorologice din zonă și în perioadele de 

atenționare meteorologică de vreme rea prin intermediul A.N.M. 

     Se vor respecta, cu strictețe, semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare și reglementare. 

4.  Podul pe DJ 702A peste râul Argeş la Pătroaia este închis circulaţiei publice. Variante ocolitoare sunt 

drumurile locale. 

 

 

 

R  O  M  Â  N  I  A 
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

 

 

 

 

 
 

Târgovişte,   Piaţa Tricolorului,  nr. 1,   cod 130060                     

Tel: +40 245 207600  Fax: +40 245 212230    

www.cjd.ro   E-mail: consjdb@cjd.ro  

 
 

650 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA 

50 DE ANI DE LA REÎNFIINȚAREA JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA 
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5.  Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole: 

 

DJ 611, sect. Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit) 

DJ 711A, sect. Colacu – Ghergani (sector în lucru) 

DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga şi Cabana  Bolboci - Cheile Tătarului  

DJ 722, sect. drum C.F. și poduri Mircea Vodă 

DJ 702 Cândești Vale – Cândești Deal (sector Sfârlogi) 

DJ 720A sect. Mărcești – Finta 

DJ 702A sect. Hulubești – Valea Mare 

DJ 701B sect. Tărtășești – Ciocănești 

DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat pe zona Miculești –

Măgura  

DJ 702L Cândești Deal – Scheiu de Sus – sector pietruit impracticabil în perioada de iarnă 

 

      Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic: 

 

- se va circula cu atenţie şi viteză redusă, în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având 

semnificaţia „drum cu denivelări”, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile; 

 

Agentul economic care realizează lucrările de deszăpezire și intervenții specifice pe timp de 

iarnă în zona montană este S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., care dispune de 

organizare și permanență prin ofițer de serviciu, astfel:  

o Sediu S.C. L.D.P. D-ȚA S.A.- str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, OFIȚER DE 

SERVICIU  tel: 0245.612.816; fax: 0245.611.389; 0245.612.168 

o Baza Pucioasa – str. Izvoare, nr. 6, Pucioasa, OFIȚER DE SERVICIU tel: 0728.878.774; 

0245.762.599 

-  responsabil Baza Pucioasa – ing. Barbu V. Mihai, tel: 0728.878.764 

-  responsabil Zona Moroeni – Padina – Dichiu – Spătaru Constantin ,  

   tel:   0728.878.754 

o Conducere S.C. L.D.P. D-ȚA S.A.:  

-  Avanu Mihail – Cristian -  Director General  

-  Ana Ion – Director Tehnic  

 Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine și de la Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală  tel. 0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-16.00.    

 

 

 

 

  Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița 

 


