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Cap. X: ACTIVITATEA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ÎN CADRUL  

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ(CJSU) -  în calitate de vicepreşedinte: 

Pentru perioada sezonului rece 2009 – 2010, preşedintele CJD a urmărit menţinerea şi asigurarea climatului de 

normalitate în rândul populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul rece. 

Astfel, în perioada 10.02.2010 – 12.02.2010, în urma căderilor abundente de zăpadă, a viscolului puternic precum şi a 

atenţionării meteorologice COD GALBEN, valabilă pentru nordul judeţului, preşedintele CJD a comunicat telefonic, în 

calitatea de administrator al drumului DJ 714 să se deblocheze drumul şi să se dea liberă circulaţie pentru autovehiculele 

aflate în coloană în punctul Sanatoriul Moroieni şi oprite de către reprezentanţii IJP şi IJJ. 

O situaţie gravă pe care CJSU a trebuit să o gestioneze, a fost înregistrată în luna februarie, în localitatea Malu cu 

Flori, când DJ 724 a fost distrus, fiind afectat de alunecarea de teren produsă pe o porţiune de aproximativ 800m.l., 

circulaţia rutieră fiind închisă. O echipă operativă s-a deplasat în teren în data de 21.02.2010, constatând  lipsa unei căi 

rutiere de acces către satul Micloşanii Mari şi comuna Pucheni, fiind izolaţi aproximativ 2200 de locuitori. 



183 

 

   

 

Preşedintele CJD a monitorizat în permanenţă evoluţia fenomenelor de alunecare de teren din zonă. 

Tot în luna februarie, în oraşul Pucioasa fundaţia podului peste pârâul Bizdidel, din zona Trainica este deteriorată 

prezentând un risc crescut pentru accesul pietonal. În data de 26.02. 2010, o grupă operativă pentru a constata situaţia 

fenomenului produs, urmând ca vicepreşedintele CJSU, alături de Instituţia Prefectului să ia măsura interzicerii accesului 

pietonal şi rutier pe podul peste pârâul Bizdidel, deoarece podul nu mai prezenta siguranţă în exploatare.  

 Pentru perioada sezonului cald, preşedintele CJD a urmărit îndeplinirea Planului de măsuri vizând atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populaţiei şi modul în care sunt respectate şi aplicate măsurile ce pot fi aplicate în perioadele 

cu temperaturi extreme. 
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Pe parcursul anului 2009, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au întrunit într-un număr de 12 

şedinţe. Ultima întrunire din acest an a avut loc în data de 11 iunie, prilej cu care au fost dezbătute masurile din plan si s-a 

adoptat hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

O situaţie detaliată cu privire la lucrările efectuate, ce au avut ca obiectiv limitarea urmărilor calamităţilor produse în 

judeţul Dâmboviţa se regăseşte în capitolul Infrastructura rutieră, subcapitolul Lucrări accidentale şi refacere după 

calamităţi. 
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ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PE LINIA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI: 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, s-a implicat în realizarea în municipiul Târgovişte a 

unui Centru de prevenire şi Combatere a Criminalităţii. Obiectivul a fost inaugurat în data de 27 mai, când Centrul a devenit 

funcţional în spaţiul din B-dul Mircea cel Bătrân nr.12, Târgovişte. Clădirea P+1, în suprafaţă utilă de 236,16 mp a devenit 

sediul Centrului de prevenire şi Combatere a Criminalităţii în urma iniţierii de către preşedintele CJD a unui proiect de 

hotărâre supus dezbaterii consiliului judeţean şi mai apoi aprobat, prin care a fost dat spre folosinţă gratuită către IPJ 

Dâmboviţa acest spaţiu pentru 10 ani, cu posibilitate de prelungire.  De asemenea, preşedintele CJD a sprijinit încă de la 

început ideea acestui proiect, fiind gazda celor 3 vizite ale reprezentanţilor Poliţiei din Germania, punând la dispoziţie, 

totodată, în perioada 20 – 24 octombrie Centrul de Perfecţionare Gâlma, pentru derularea seminarului de perfecţionare a 

cadrelor pe teme de prevenire a criminalităţii în cooperare cu structuri similare din landul Baden – Wuerttemberg. Seminarul 

s-a înscris ca activitate într-un proiect derulat în parteneriat de către MAI – Direcţia Schengen, Institutul de Studii pentru 

Ordine Publică şi Poliţia din Germania pe tema înfiinţării Centrului de la Târgovişte. La acţiune, au participat o echipă de 

experţi din Germania, beneficiarii fiind poliţişti din structura de prevenire a criminalităţii, proximitate, agenţi de la posturi 

de poliţie şi poliţia comunitară.  
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