
 

1 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 
ROMÂNIA 

     TÂRGOVIȘTE           130060  Piața Tricolorului, nr. 1 
Tel: +40 245 207600            Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro 

www.cjd.ro  

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE 

 

 
 
Nr. 175/25.11.2022 

COMUNICAT DE PRESĂ 

privind programul lucrărilor de infrastructură rutieră 

din județul Dâmbovița, în perioada 28.11 - 2.12.2022 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 21 

noiembrie – 2 decembrie 2022, va desfășura, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități 

de infrastructură rutieră:  

1. Întreținere periodică pod pe DJ 702L la Scheiu de Sus, punct Țarina 

2. Întreținere drumuri pietruite DJ 714 sector Sanatoriu Moroeni – Zănoaga (intersecție DJ 714 cu DJ 

713A) 

3. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 702L, sector Scheiu de Sus 

4. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 702L, sector Cândești Deal 

    5. Siguranța circulației 

         – semnalizare rutieră – montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței 

    6. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 711A,  

        la Răcari 

    7. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 721A,  

        la Speriețeni 

    8. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702B,    

        la Dragomirești 

    9. Întreținerea curentă a drumurilor județene în sezonul rece – iarna 2022-2023  

 – aprovizionat materiale antiderapante în bazele LDP D-ța 

         – activitate de combatere a poleiului și deszăpezire pe drumurile județene, funcție de condițiile 

            meteorologice 

   10. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000 – 16+000, L=16,00 km 

   11. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L= 5,812 km 

   12. Modernizare DJ 720 Moreni – limită județ Dâmbovița 

   13.  Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,  

          km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,   

          km 22+000 – km 41+694 (19,694 km)  

   14. Pod pe DJ 711 E, km 3+680 peste Râul Ialomița, la Ibrianu 

   15. Modernizare DJ 702, limită județ Argeș – Cândești Deal – Cândești Vale 

   16. Modernizare DJ 714, sector Bolboci – Contur Lac Bolboci – Cheile Tătarului, km 24+366 – 29+900 

   17. Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 721, în satul Gura  

         Șuții 

   18. Modernizare DJ 503 și DJ 611 pe traseul limită județ Teleorman – Glogoveanu – Fierbinți – limită    

         județ Argeș – etapa II 
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NOTĂ 

           ATENŢIE!  BULETIN RUTIER 

1. Sectorul din drumul județean DJ 714 Glod (DN 71) – Sanatoriul Moroeni – Peștera, cuprins 

între cabana Bolboci – Contur lac Bolboci, mal drept – Cheile Tătarului, km 24+366-29+900 

este inchis circulației pe perioada executării lucrărilor de modernizare. Variantă ocolitoare: 

DC 148, Zănoaga ( intersecție cu DJ 714) – Lac Bolboci, mal stâng – Padina (intersecție cu 

DJ 714, punct Cheile Coteanu); 

2. Podul situat pe DJ 714, Glod (DN 71) - Sanatoriul Moroeni - Peștera, km 32+106, platoul 

Padina, punct ,,Diana’’ (Casa Justin) este restricționat circulației pentru vehicule cu 

greutatea mai mare de 2,5 tone pe osie; 

3. Drumul județean DJ 719, sect. intersecție DN 72 – Răzvad și sect. intersecție cu str. Magrinii 

– Târgoviște este restricționat circulației pentru vehiculele cu masă mai mare de 3,5t. 

4. Sectorul drumului județean DJ 710 la km 17+650 situat în satul Costișata, comuna  Bezdead 

este restricționat temporar pentru accesul vehiculelor cu masa maximă admisă de 3,5 t în 

vederea executării lucrărilor de refacere și consolidare a părții carosabile. 

5. Podul pe DJ 702A, peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variante 

ocolitoare sunt drumurile locale. 

6. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole: 

         DJ 503, sector Fierbinți – limită județ Argeș 
                      

DJ 611, sector Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit) 

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

Măgura – Costișata 

DJ 720A, sector Gheboaia – Finta 

DJ 712 A  Fieni – Bădeni – Runcu 

DJ 716 Priboiu – Glodeni 

DJ 711A sector Pod peste Argeș – Autostrada A1 

 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. 

- Recomandăm ca deplasările pe traseele  montane să se realizeze cu autovehicule  

echipate corespunzător şi totodată a acorda o 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, semnalizare și  

reglementare. 

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

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