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“Cel mai mare proiect 
de infrastructură 
rutieră județeană din 
sudul României, 
finanțat din fonduri 
europene”

 Pe Lotul 3, cu o lungime de 19,35 km,  DJ 711 Băleni 
– Dobra – Finta - Bilciurești – Cojasca,  s-a modernizat 
sistemul rutier prin turnarea de asfalt, strat de 
legătură și strat de uzură, pe o lungime de 13 km. În 
comunele de pe traseul acestui lot au fost prevăzute 
rigole carosabile, 6 km de șanțuri din beton, 
aproximativ 15 km de trotuar și aproape 600 de accese 
cătcătre proprietăți.

 Pe Lotul 4, care are peste 13,5 km lungime,  DJ 711 
Cojasca, Cornești și DJ 101B Butimanu - Niculești - lim. 
jud. Ilfov, s-a lucrat la modernizarea sistemului rutier 
prin turnarea de asfalt, strat de legătură și strat de 
uzură, pe o lungime de aproape 5 km. Și aici au fost 
amenajate rigole carosabile pe 1,7 km, trotuare pe 18 
km, dar și 443 de accese către proprietăți.

 Am monitorizat îndeaproape lucrările pe toate 
cele patru loturi din cadrul proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii de transport județean 
prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 
101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - 
Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - 
Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta - 
BilciuBilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - 
Niculești - limită județ Ilfov”.
 Întreaga investiție - în valoare totală de 
212.845.189,34 lei - presupune modernizarea 
traseului interjudețean, în lungime totală de 
62,161 km, care este alcătuit din 4 tronsoane de 
drumuri județene ce traversează cele 15 localități 
dâmbovițene.

  Pe iecare lot în parte, lucrările executate sunt 
următoarele:

  Lotul 1, cu o lungime de 13,169 km, DJ 720 
Răzvad - Gura Ocniței - Moreni-lim. jud. Prahova  și 
DJ 720B Ulmi – Nisipuri - Gura Ocniței. Pe acest 
tronson, în comunele Ulmi, Răzvad și Gura Ocniței 
au fost modernizați 8 km de drum și s-au amenajat 
rigole carosabile pe o lungime de 1,5 km.  
 

  Pe Lotul 2, în lungime de 16 km, DJ 711 
Târgoviște – Ulmi - Comișani - Bucșani - Băleni, au 
fost modernizați 10 km de drum județean,  au fost 
amenajate trotuare și piste de biciclete pe o 
lungime de 4,5 km. De asemenea, au mai fost 
montate 70 tuburi de acces proprietăți, dar și 
rigole carosabile pe alți 4,8 km.

Dezvoltarea infrastructurii de transport din 
județul Dâmboviţa prin  modernizarea 
drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 
101B pe traseul limită judeţ Prahova – Moreni - 
Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – 
Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – 
Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu – 
NiculeNiculeşti - limită judeţ Ilfov
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 Asocierile Consiliului Județean Dâmbovița cu primăriile dâmbovițene au avut ca inalitate, anul acesta,  
modernizarea a 19 km de drumuri în 8 localități: 
 
- Modernizare străzi în satul Lucieni; 
- Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana; 
- Modernizare străzi în comuna Ciocănești; 
- Modernizare drumuri sătești în comuna Odobești; 
-- Asfaltare stradă în comuna Moțăieni; 
- Modernizare străzi în comuna Tătărani; 
- Modernizare drumuri locale în satul Cazaci, comuna Nucet; 
- Modernizare străzi în comuna Doicești. 
  
 Pe de altă parte, tot în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița, mai sunt în derulare lucrări pe dumuri în 
14 comune din județul nostru:
--  Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead; 
-  Asfaltare ulițe și străzi în satele Braniștea și Dâmbovicioara din comuna Braniștea; 
-  Modernizare drum comunal DC 153, comuna Brezoaele; 
-  Asfaltare străzi în comuna Corbii Mari; 
-  Modernizarea străzilor Morii, Bărbești, Geroasa 1 și 2, Mija, C.A.P., din comuna I.L. Caragiale; 
-  Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Dărmănești; 
-  Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana; 
--  Modernizare drumuri de interes local în comuna Glodeni;
-  Modernizare străzi în comuna Gura Șuții;
-  Asfaltare drum principal cu ulițe laterale în satul Sălcioara, comuna Mătăsaru; 
-  Modernizare drumuri comunale, comuna Morteni; 
-  Modernizare infrastructură rutieră în satul Niculești, comuna Niculești; 

 În acest moment, vă pot spune că se lucrează pe 12 km de drumuri județene, 27 km de drumuri comunale și 
65 km de drumuri locale. 

  În atenția mea s-au mai alat podul de pe DJ 712 de la Mircea Vodă, în valoare de peste 1.800.000 lei, dar și 
podul peste Sabar, pe DJ 401A, în comuna Odobești. Investiția de la Odobești depășește 4.600.000 lei. 
 De asemenea, am reușit să deblochez lucrările la podul de peste râul Argeș din comuna Corbii Mari. Am 
solicitat irmei care a preluat proiectul să nu depășească termenul de execuție. Podul are o lungime de 277 m, 
o lățime de 9 m, iar partea carosabilă cu cele două benzi ale sale are, la rândul ei, 7 m lățime.
 Valoarea totală a proiectului este de peste 9.400.000 lei.

  Una dintre reușitele acestui an este repararea drumului județean care urcă la Mănăstirea Dealu! Deși 
lucrările au fost destul de complexe, acum se va circula, în cele mai bune condiții, spre una dintre cele mai 
importante și frumoase zone istorice din județul Dâmbovița. 
 

ASFALTARE DRUMURI JUDEȚENE 
ȘI MODERNIZARE PODURI





 Drumuri bune, o infrastructură rutieră care să asigure județului Dâmbovița o dezvoltare economică și 
socială pe termen lung. Expansiunea zonelor urbane, dar și deschiderea comunelor către investiții noi sunt 
strâns legate de capacitatea noastră de a asigura rute de transport rapide, însă, la fel de importantă este și 
siguranța dâmbovițenilor. Aceste argumente sunt fundamentale în proiectele inelelor de centură și ale 
drumurilor ocolitoare pe care urmează să le realizăm în exercițiul inanciar european 2021-2027.

Drum de legătură pentru 
creșterea accesibilității în 

zona urbană a 
Municipiului Târgoviște

 Lungimea totală a traseului este de 
15,28 km, drumul iind prevăzut cu 
câte 2 benzi pe sens. 
  Inelul 2 de Centură al Muncipiului 
Târgoviște va avea amenajate                   
5 intersecții cu sensuri giratorii sau 
noduri rutiere, o turbogirație la 
intersecția cu  DN 71, 9 pasaje 
rutiere și 3 poduri. 
  Ca sumă, la momentul studiului de 
prefezabilitate, valoarea estimată a 
Inelului 2 de Centură este de 
727.433.811,72 lei.

Drum de legătură la 
drumul național DN 71 
pentru asigurarea 
optimizării traicului 
rutier și accesibilității în 
zonele urbane ale orașelor 

Pucioasa și Fieni

  Acest drum are o lungime de 15,13 
km. Sunt prevăzute 4 benzi, câte 2 pe 
sens, iar iecare bandă va avea 3,5 m 
lățime. 
 Drumul de ocolire al celor două 
orașe are prevăzute 8 pasaje, 7 
poduri și o punte pietonală. 
  Totalul general necesar pentru 
„Drumul de legătură la DN 71 pentru 
asigurarea optimizării traicului 
rutier și accesibilității în zonele 
urbane ale orașelor Pucioasa și 
Fieni” este de 782.217.718,07 lei.

Drum de legătură pentru 
creșterea accesibilității în 
zona urbană a orașului 

Găești

 Traseul de aproape 4,5 km va avea 
o bandă pe sens cu lățimea de              
3,50 m.
  Au fost prevăzute 4 intersecții cu 
sensuri giratorii sau noduri rutiere, 
o intersecție amenajată cu pasaj 
suprateran peste DJ 401A și C.F. 
București - Pitești - Craiova și o 
intersecție amenajată cu sens 
giratoriu la intersecția cu DN 61.
  Costul total al investiției este de 
89.917.037,74 lei.
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Drumuri de legătură pentru 
creșterea accesibilității în 
zona urbană a Municipiului 
Târgoviște și a orașelor Pucioasa, 
Fieni, Găești, Răcari, Titu



 Nordul județului nostru a fost afectat, în luna iulie, de o furtună violentă, care a creat pagube însemnate! 
Peste 200 metri din DJ 714, la intrarea în Cheile Tătarului, au fost distruși de ploile puternice și aluviunile 
aduse de apa Ialomiței. În cel mai scurt timp, am demarat lucrările premergătoare reconstruirii DJ 714, mai 
ales că tronsonul afectat asigură accesul spre platoul Peștera-Padina. Chiar dacă de la începutul lucrărilor am 
mai avut parte de inundații și furtuni violente, cu resurse proprii, am reușit să redăm circulației acest tronson 
de drum extrem de important pentru turismul montan dâmbovițean.
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REFACEREA 
DJ 714 - CHEILE 
TĂTARULUI

INAUGURARE POD RĂTEIU
 În decembrie 2020, am inaugurat podul de la Răteiu, un pod de importanță 
vitală pentru HeidelbergCement. Construcția peste pârâul din munte are 48 m 
lungime și a fost realizată în parteneriat cu fabrica de ciment din Fieni. 
 Acest pod era absolut necesar pentru buna funcționare a HeidelbergCement 
Fieni, iind singura cale de acces către cariera de calcar de la Lespezi, zonă de 
unde fabrica își extrage materia primă. 
  Cu ajutorul noului pod, angajații Heidelberg au asigurat acum drum liber 
către Lespezi în cele mai bune condiții. 
 Valoarea lucrării inalizate se ridică la aproximativ 3,7 milioane lei, din care 
Consiliul Județean Dâmbovița a suportat 2,2 milioane lei, iar 1,5 milioane lei a 
fost contribuția HeidelbergCement Fieni.
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
𝟮.𝟮𝟮𝟱.𝟱𝟳𝟯.𝟮𝟰𝟱,𝟵𝟲 𝗹𝗲𝗶 𝘀𝗮𝘂 𝟰𝟰𝟵.𝟴𝟳𝟰.𝟯𝟭𝟵 𝗲𝘂𝗿𝗼!
 Aceasta este valoarea contractului pe care l-am semnat pentru implementarea proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița.
 Beneiciarii acestui proiect sunt peste 250.000 de dâmbovițeni.
 Vorbim de sute de km de rețele noi de apă, dar și de sute de km de rețele de canalizare în 52 de localități 
dâmbovițene.
 La aces La acestea se adaugă alte 9 localități cu investiții complementare. 
 În mai puțin de un an, am reușit deblocarea acestui proiect  foarte important pentru Dâmbovița. 
 Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă sunt:
  - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 300,5 km și reabilitată - 59,9 km;
  - Extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune – 198 km;
  - Construirea a 8 stații de tratare; 
  - Reabilitarea a 11 rezervoare de înmagazinare;
    - Construirea a 17 rezervoare de înmagazinare apă potabilă. 

 În domeniul epurării apelor uzate, investițiile sunt următoarele:
  - Îniințare și extindere rețea de canalizare – 448 km;
  - Conductă colector transfer/refulare sub presiune – 133 km;
  - 2 stații noi de epurare;
  - Extinderea a 7 stații de epurare. 
 Proiectul prevede, de asemenea, și realizarea unui dispecerat regional SCADA și a 18 dispecerate locale. 



 În septembrie 2021, am discutat deschis despre nevoile cadrelor medicale și ale sistemului de sănătate 
dâmbovițean. Am stabilit, de comun acord, ce trebuie schimbat pentru ca lucrurile să meargă și mai bine.
 Datoria mea este să mă asigur că sistemul medical dâmbovițean răspunde nevoilor pacienților și cadrelor 
medicale. Investițiile în extinderea și modernizarea unităților medicale, apariția de construcții și facilități noi, 
inanțarea achizițiilor de aparatură medicală de ultimă generație, asigurarea celor mai bune condiții de practică 
sunt obligatorii.
 Problemele infrastructurii medicale și lipsurile din sistem au fost accentuate de pandemia prin care trecem.
SSARS-CoV-2 a schimbat tot! De la relațiile interumane, până la activitățile noastre zilnice! Dar, cel mai mult, acest 
virus și mutațiile sale ulterioare ne-au făcut să realizăm, în cel mai dur mod, cât de vulnerabili suntem. Din toate 
punctele de vedere. 
 Scopul dezbaterii a fost acela de a trasa, clar și predictibil, direcțiile de dezvoltare ale sistemului medical din 
județul Dâmbovița și de a acționa ca atare, astfel încât să putem face față tuturor provocărilor prezente și 
viitoare!
  Încă o dată, vreau să mulțumesc tuturor cadrelor medicale, personalului medical, consilierilor județeni, dar și 
primarilor, viceprimarilor și medicilor de familie prezenți la acest eveniment important pentru sănătatea 
dâmbovițenilor.

"Sănătate pentru Dâmbovița" este dezbaterea de 
care aveam nevoie cu toții!
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SĂNĂTATE PENTRU 
DÂMBOVIȚA



SĂNĂTATE

 Trei ansambluri modulare de containere încălzite au fost montate la Spitalul Județean de Urgenţă 
Târgoviște. Acestea au venit în sprijinul pacienților suspecți sau diagnosticați cu COVID-19, care beneiciază de 
condiții cât mai bune de așteptare înainte de a i preluați de medicii spitalului. Spațiile de așteptare au fost 
montate la ambulatoriul de specialitate (44 mp), în Policlinică și la Unitatea Primiri Urgențe (75 mp), dar și la 
Secția de Boli Infecțioase (75 mp). 
 Am eliminat corturile în care dâmbovițenii din zona Titu își făceau testele COVID-19!
  La Unitatea de Primiri Urgențe Titu a fost montată o construcție de tip container, dotată cu sistem de 
încălzire și ventilare. Pacienții sunt înregistrați, testați și împărțiți în funcție de simptome, mult mai ușor și cu 
respectarea normelor de prevenire a răspândirii acestui virus.
 Și la Spitalul Municipal Moreni s-au montat containere care vin în sprijinul pacienţilor suspecţi sau 
diagnosticaţi cu COVID-19. Astfel s-a renunțat la corturile în care oamenii erau obligați să aștepte pentru a i 
preluați de către personalul medical.
  Investiția asigurată de Consiliul Județean Dâmbovița se ridică la aproximativ 335.000 lei, iar suprafața 
containerelor este de 160 de metri pătrați. Acestea sunt prevăzute cu instalație de încălzire, aer condiționat, 
grup sanitar și sunt dotate cu aparatura și mobilierul necesare pentru acordarea asistenței medicale.
  De asemenea, 70 de paturi de ultimă generație au ajuns, în noiembrie 2020, la Spitalul Județean de Urgență 
Târgoviște. Noile dotări au crescut gradul de confort al pacienților internați în spitalul târgoviștean, dar au fost 
și de un real ajutor cadrelor medicale. Investiția, în valoare de peste 1.500.000 lei, a fost suportată integral din 
bugetul propriu al unităţii spitaliceşti, alată în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița. 
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Dotări importante 
pentru Spitalul 
Județean de 
Urgență Târgoviște, 
Spitalul Municipal 
Moreni și Unitatea 
de Primiri Urgențe 
Titu Titu 



 Extinderea, modernizarea și reabilitarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean este un alt proiect 
important pentru care am scos la licitație lucrările de extindere!
 Valoarea totală a proiectului, care urmărește crearea unei secții de primiri urgențe cu spații generoase și 
dotate cu aparatură de ultimă generație, se ridică la peste 8.100.000 lei, cea mai mare parte, peste 6 milioane  lei 
iind bani europeni.
 La inalizarea lucrărilor vom avea: un tronson de clădire nou dedicat urgențelor vitale, spațiile urgențelor 
nonvitale și pediatrice modernizate, dar și aparatură și dotări de ultimă generație. 
  Pe lângă eicientizarea serviciilor de sănătate și creșterea calitativă a actului medical, această extindere va 
asigura servicii care lipsesc din sistemul de urgențe al spitalului, dar va și separa cazurile nonvitale de cele 
vitale.
 Imediat după stabilirea câștigătorului licitației publice, se va trece la executarea lucrărilor care vor 
transforma Unitatea de Primiri Urgențe. Termenul de inalizare a lucrărilor de extindere, modernizare și 
reabilitare este decembrie 2023.

 Anul acesta, am semnat documentația necesară pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului 
tehnic pentru extinderea și modernizarea Secției de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște.
 De asemenea, așa cum am promis, pentru dotarea acestei secții moderne, vom achiziționa și un aparat 
angiograf, vital pentru tratarea și salvarea dâmbovițenilor care suferă de infarct miocardic acut. 
  Odată pus în funcțiune aparatul angiograf, pacienții nu vor mai i transferați cu ambulanța sau elicopterul 
către spitalele din București. În acest fel, intervențiile se vor face mult mai rapid aici, la Târgoviște. Astfel, vom 
evita situațiile grave care pot duce, din păcate, ie la decesul pacientului, ie la instalarea unor sechele 
permanente.
 Vreau să mai spun că, în momentul de față, un astfel de echipament nu există în nicio unitate sanitară din 
județul Dâmbovița, iar Secția Cardiologie a Spitalului Județean este singura secție de acest gen ce deservește 
cetățenii din județul Dâmbovița și nu numai.
  Sumele necesare acestei investiții vor i asigurate, în totalitate, de Consiliul Județean Dâmbovița. 

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SECȚIEI DE CARDIOLOGIE 
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DIN TÂRGOVIȘTE
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REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ȘI 
EXTINDEREA 
UNIUNITĂȚII DE PRIMIRI 
URGENȚE DIN 
CADRUL SPITALULUI 
JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ 
TÂRGOVIȘTE



 Cea mai importantă resursă despre care putem vorbi la capitolul sănătate este resursa umană. 
 Pe 27 august, am consemnat o adevărată performanță la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște: 
10 medici specialiști, 1 medic primar și 1 farmacist s-au alăturat cadrelor medicale din cel mai 
important spital dâmbovițean. Relevant mai este și faptul că media de vârstă a acestora este de 37 de 
ani, dar și că 6 dintre aceștia au venit din București, Cluj și Brașov.
  Pot spune că este pentru prima dată în ultimii ani când Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște 
angajează un număr atât de mare de medici specialiști. 
 Acest lucru spune foarte multe despre Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, dar și despre 
condițiile pe care județul nostru le oferă celor care aleg să muncească aici.

 O altă investiție pentru dâmbovițenii care au nevoie de serviciile medicale oferite de Spitalul Județean de 
Urgență din Târgoviște sunt lucrările de extindere și dotare a Ambulatoriului de Specialitate din cadrul 
spitalului.
 Din punct de vedere funcțional, imobilul ce urmează a i construit va avea  demisol + parter + 3 etaje, suprafața 
desfășurată construită având peste 2.300 mp. Ca dispunere, vom avea următoarele: 
 - la parter vom avea Cabinet Boli Nutriție,  Cabinet Diabet, Sală Gipsare, Cabinet Urologie cu sală de tratament; 
  - la etajul 1, vor i un Cabinet Oftalmologie, un Cabinet de Cardiologie și sălile conexe, laborator endoscopie 
superioară;
 - la etajul 2, se vor ala Camera de recoltare și cabinete de oncologie, inclusiv spațiile conexe acestora, precum 
și două saloane de chimioterapie echipate cu câte 4 posturi; 
 - la etajul 3, vom avea  camere de recoltare, un salon cu o capacitate de 4 paturi, un salon de chimioterapie cu 
o capacitate de 8 posturi și o cameră  de preparare citostatice.
  O veste bună pe care v-o dau acum este că, pe 25 octombrie, s-au deschis ofertele pentru execuția lucrărilor la 
acest proiect în valoare de peste 18.000.000 lei. Contribuția Consiliului Județean Dâmbovița este de aproximativ 
7.000.000 lei, restul iind fonduri europene. Termenul de inalizare este decembrie 2023.

Extinderea și dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Târgoviște
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12 NOI MEDICI PENTRU SPITALUL 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DIN 
TÂRGOVIȘTE



 În doar câteva luni, am reușit deblocarea unor proiecte importante pentru județ. În iulie anul acesta, am 
semnat contractul prin care, de la 1 IANUARIE 2022, de la iecare casă și din iecare cartier din județul nostru, 
deșeurile menajere vor i colectate selectiv, în funcție de natura acestora - deșeuri umede și deșeuri uscate.
 Astfel, din prima zi a anului viitor, în județul Dâmbovița, se va trece la colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor provenite din locuințe, activități comerciale, industrie și instituții.
 Contractul, semnat pentru o perioadă de 8 ani, are o valoare de 297.016.750,48 lei, fără TVA.
  Astfel, datorită acestui contract, până la 1 IANUARIE 2022, în județ vor i distribuite, GRATUIT:
  - 156.227 pubele;
  - 5.241 containere;
  - recipienți metalici;
  - saci rezistenți.
 De asemenea, se vor folosi peste 120 de utilaje pentru asigurarea colectării selective a deșeurilor și 
transportul separat al acestora, dotate cu sisteme de monitorizare și cântărire.
  Colectarea selectivă impune ca punctele de precolectare din mediul urban și rural, zona de blocuri, să ie 
dotate cu recipienți pe culori:
  - galben pentru colectarea deșeurilor de plastic și metal;
  - albastru pentru deșeurile de hârtie; 
  - sticla se va precolecta în recipienți de tip clopot;
  - în eurocontainerele negre se vor depozita deșeurile menajere, fracția umedă.
 Pentru zona de case, atât în mediul urban, cât și în cel rural, iecare gospodărie va primi:
    - o pubelă de 120 l pentru deșeurile din plastic/metal;
  - câte un sac de 120 l pentru hârtie/carton.
 Deșeurile reciclabile vor i preluate, individual, din „poartă în poartă”, cu o frecvență de colectare de două ori 
pe lună.
 Deșeurile vor i ridicate în zona de blocuri, în mediul urban, zilnic, iar în mediul rural, o dată pe săptămână.
 Colectarea selectivă a deșeurilor devine de astăzi un efort comun, al tuturor dâmbovițenilor. 
  Pe această cale, adresez rugămintea mea tuturor cetățenilor de a ne sprijini în efortul comun de atingere a 
țintelor de reciclare, care nu pot i îndeplinite decât printr-o colectare selectivă la sursă. Aceasta presupune să 
depozităm deșeurile pe fracții distincte, conform destinației recipienților, nu în amestec.
 Sunt convins că, prin colectarea selectivă a deșeurilor, răspundem așteptărilor tuturor dâmbovițenilor. Am 
creat infrastructura necesară colectării selective. Acum, depinde doar de noi să o folosim așa cum trebuie. 
 Colectarea selectivă este un pas important pentru sănătatea noastră, a copiilor noștri, întrucât este despre 
ceea ce lăsăm în urma noastră.
  Și sunt sigur că ne dorim toți un mediu curat!
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ÎN DÂMBOVIȚA, DEȘEURILE 
SE VOR COLECTA SELECTIV



 Așa cum promiteam încă de anul trecut, susținerea tuturor localităților dâmbovițene a devenit prioritară 
pentru Consiliul Județean Dâmbovița. 
 Anul acesta, doar prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, am aprobat unui număr de 41 de primării 
solicitări de peste 58.000.000 lei, bani care vor merge pentru inanțarea a 56 de proiecte de dezvoltare a 
comunităților locale.
 Situația pe obiective inanțate de Consiliul Județean Dâmbovița este următoarea: 

 - Construirea, modernizarea și reabilitarea de drumuri publice - 31 obiective;
  - Realizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților sanitare - 5 obiective;
 - Realizarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - 4 obiective;
 - Construirea, modernizarea și reabilitarea de centre civice – 2 obiective;
 - Realizarea, reabilitarea și modernizarea de poduri, pasaje - 4 obiective;
 - Construirea, amenajarea, reabilitarea bazelor sportive - 9 obiective;
 - Execuție, modernizare și reabilitare de sisteme colectoare ape pluviale - 5 obiective;
 - Realizarea, reabilitarea și modernizarea de obiective culturale - 1 obiectiv;

  Acestea sunt proiectele primăriilor dâmbovițene pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa le inanțează anul 
acesta, prin PJDL. 
 Programul se va relua în 2022, după aprobarea bugetului județean. 
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PROGRAMUL JUDEȚEAN DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ





 La începtul anului, am lansat aplicația mobilă a Consiliului Județean Dâmboviţa. Aceasta poate i descărcată 
de pe Google Play și App Store. Aplicația Consiliului Județean Dâmbovița permite trimiterea de sesizări 
referitoare la diferite probleme care țin de administrația județului, dar are și secțiuni unde sunt aișate 
informații publice. Evenimentele care se desfășoară în județul Dâmbovița, ie că vorbim de un concert, lansare 
de carte, ziua unei localități, piese de teatru sau expoziții de artă, vor putea i vizualizate cu toate informațiile 
necesare în cadrul unei secțiuni de evenimente. Turiștii care instalează această aplicație au la dispoziție 
ininformații legate de obiectivele turistice din județul nostru.
 Tot în ianuarie, am schimbat, în totalitate, pagina web a Consiliului Județean Dâmboviţa. Aceasta este 
accesibilă pe toate dispozitivele (desktop, laptop, tableta, telefon), astfel încât putem oferi utilizatorilor o 
experiență excelentă de navigare.
 Noul site permite relaționarea bidirecțională administrație-cetățean prin formularele de contact, dar are și 
module prin care persoanele juridice pot face solicitări online pentru diferite documente care pot i eliberate 
de administrația județului.  

 Bugetul Consiliului Județean Dâmbovița pe care l-am 
propus consilierilor județeni a fost dedicat dezvoltării 
și investițiilor din județul nostru. Am construit bugetul 
Consiliului Județean Dâmbovița pe anul 2021 astfel 
încât să acoperim domeniile cheie, dar și toate axele de 
dezvoltare.
  Nevoile județului sunt uriașe comparativ cu resursele 
bugetare, însă repartizarea bine gândită și 
transparentă a fondurilor sunt elemente care vor duce, 
în inal, la o dezvoltare unitară și echilibrată a județului 
nostru.
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PRIMII PAȘI PENTRU 
DIGITALIZAREA JUDEȚULUI

BUGET 2021



 Consiliul și-a deschis larg ușile pentru tinerii care doresc să participe la cel mai important program de 
internship din județul nostru!
 Proiectul se desfășoară pe o durată de 3 luni și oferă posibilitatea unui număr de 7 tineri absolvenți să 
ia contact cu provocările din administrația publică.
 Misiunea programului de Internship al Consiliului Județean Dâmbovița este aceea de a îmbunătăți 
cunoștințele tinerilor, de a-i ajuta să dobândească experiență profesională și de a-i familiariza cu procesul  
administrativ al instituției.
  Pot spune însă că cel mai important lucru este acela că tinerii se vor implica activ în viața județului 
nostru. 
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 La sfârșitul lunii mai, am vizitat cu mare plăcere, 
grădinița construită cu fondurile Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, 
Republica Moldova.
  "Albinuța-Dâmbovița", așa cum a fost numită 
grădinița, ajută foarte mult autoritățile din Ialoveni, iar 
zecile de copii își desfășoară acum activitățile în 
condiții foarte bune.
  De asemenea, am avut o întâlnire extrem de 
interesantă și constructivă cu președintele Consiliului 
raionului Ialoveni, Mihail Silistru, și doamnele 
vicepreședinte Victoria Marian-Bogos și Galina Tonu.
IalIaloveniul va primi în continuare tot sprijinul și 
ajutorul nostru, iar autorităților locale le-am lansat 
invitația de a susține proiecte care pot aduce un plus în 
viața comunităților lor. 
 A fost o întâlnire beneică pentru ambele părți, iar 
concluzia principală este că Dâmbovița trebuie să aibă 
un rol important în dezvoltarea raionului Ialoveni.

 100 de copii din Republica 
Moldova, raionul Ialoveni, și-au 
petrecut o parte din vacanța de vară 
în tabăra “Căprioara” a Consiliului 
Județean Dâmbovița. 
  Timp de 6 zile, oaspeții Consiliului 
Județean Dâmbovița au avut parte 
de drumeții, au vizitat Peștera 
Ialomiței, Sinxul și Babele. 
  Pe lângă obiectivele turistice din 
Munții Bucegi, copiii au ajuns și la 
Curtea Domnească din Târgoviște, 
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, 
Grădina Zoologică, Muzeul Evoluției 
Omului și Palatul Brâncovenesc de 
la Potlogi.
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VIZITĂ RAIONUL IALOVENI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

100 DE COPII DIN RAIONUL IALOVENI DIN 
REPUBLICA MOLDOVA ȘI-AU PETRECUT 
VACANȚA DE VARĂ ÎN ROMÂNIA



 O mare parte din proiectele pe care, în calitate de președinte al 
Consiliului Județean Dâmboviţa, doresc să le implementez în 
perioada următoare vor avea ca sursă de inanțare Programul 
Operațional Regional.  
  Tocmai de aceea, încă de anul trecut, în discuțiile purtate cu 
membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
am solicitat ca regiunea din care județul nostru face parte să 
beneicieze în exercițiul inanciar 2021-2027, prin Programul 
Operațional Regional, de un un buget bine deinit, structurat pe 
nevoile reale ale tuturor comunităților locale.
 

 Situația pensionarilor a fost și anul acesta în atenția mea, 
chiar dacă instituția pe care o conduc nu poate inluența cea mai 
arzătoare problemă a acestora: majorarea pensiilor. 
  La întâlnirile avute cu reprezentanții asociațiilor 
pensionarilor dâmbovițeni, i-am asigurat pe aceștia că 
administrația județului Dâmbovița va acorda tot sprijinul 
posibil pentru ca centrele de vaccinare la care aceștia vor apela 
să funcționeze la capacitatea cerută și, în ceea ce privește 
spitalele dâmbovițene alate sub administrarea Consiliului 
Judeţean, acestea vor beneicia, în continuare, de inanțările 
necesanecesare, astfel încât pensionarii din județul nostru să aibă 
parte de cele mai bune condiții de tratament și de efectuare a 
investigațiilor medicale.

 Sunt sute de proiecte în județul Dâmbovița care au nevoie de sprijinul parlamentarilor dâmbovițeni, 
indiferent de culoarea politică a acestora. 

 În două rânduri, am lansat invitații către toate partidele politice parlamentare pentru a discuta despre 
situația proiectelor alate în derulare în județul Dâmbovița, obiectivele de investiții pe care Consiliul Județean 
Dâmbovița le are în vedere pentru acest an, dar și pe marginea proiectelor și investițiilor unităților 
administrativ teritoriale din județul nostru. 

  Documentele au fost structurate pe următoarele capitole: infrastructură, sănătate, administrație, mediul de 
afaceri, agricultură, învățământ, protecția mediului, cultură și turism. 
Având în vedere necesitățile inanciare ale județului Dâmbovița, am solicitat sprijinul tuturor parlamentarilor, 
astfel încât alocările bugetare, dar și construcția anuală a bugetului de stat să susțină investițiile propuse, 
precum și pe cele deja angajate și alate în diferite stadii de execuție.

 Pentru ca toate acestea să ie implementate, este nevoie de un efort comun al Consiliului Judeţean, al 
parlamentarilor dâmbovițeni, al tuturor primăriilor și consiliilor locale, dar și al dâmbovițenilor.
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Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia

Întâlnire cu reprezentanții 
pensionarilor dâmbovițeni

ÎNTÂLNIRE CU PARLAMENTARII 
DÂMBOVIȚENI



 Mi-am propus, încă din prima zi ca președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, să strâng în jurul acestei 
instituții toți primarii dâmbovițeni, pentru că dezvoltarea județului nostru ne privește pe toți. Atragerea de 
fonduri europene este o muncă pe care trebuie să o facem în echipă.  
 În noiembrie 2020, am organizat o întâlnire cu directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
Liviu Mușat, șefa Serviciului Dezvoltare din cadrul Agenției, Gilda Niculescu, și Luminița Zezeanu, reprezentantă 
a ADR, împreună cu primarii de municipii și orașe din Dâmbovița. 
  Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea orașelor și municipiilor din județ, ținând cont că este obligatorie crearea 
unor zone urbane funcționale în jurul acestora, astfel încât, prin viitoarele proiecte cu fonduri europene, să 
includem și mediul rural, care nu beneiciază de un sprijin concret prin Programul Operațional Regional 2021 – 
2027.

 La propunerea Uniunii Naționale a Consiliilor 
Județene din România, de la începutul acestui 
an, am fost desemnat membru cu drepturi 
depline în Comitetul European al Regiunilor al 
Uniunii Europene. 
  În perspectiva alocărilor bugetare 2021-2027, 
este nevoie ca programele europene să 
răspundă nevoilor tuturor administrațiilor 
publice locale din România.
  Principala mea misiune este  aceea ca, prin 
propunerile pe care le voi face cu ajutorul 
președinților de consilii judeţene, politicile și 
legislația Uniunii Europene să țină cont de 
interesele României în ceea ce privește 
sănătatea, educația, transportul, ocuparea forței 
de muncă, politica socială, coeziunea economică 
șiși socială, energia și combaterea schimbărilor 
climatice. 

 Deszăpezirea drumurilor județene pentru ca circulația să se 
desfășoare în condiții de siguranță în sezonul rece 2020-2021 a fost 
una dintre prioritățile sfârșitului anului trecut. 
 Toate cele 6 baze ale Consiliului Județean Dâmbovița au primit 
suicient material antiderapant, iar utilajele S.C. Lucrări Drumuri și 
Poduri Dâmbovița S.A., societate care aparține Consiliului Județean, au 
intervenit în zonele unde a fost nevoie de ele. 
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FONDURILE EUROPENE - 
PRINCIPALA SURSĂ DE FINANȚARE 
A PROIECTELOR DIN JUDEȚ

COMITETUL EUROPEAN 
AL REGIUNILOR

SEZONUL RECE FĂRĂ 
PROBLEME ÎN JUDEȚ



 Construirea unui oraș-stațiune de la ZERO nu este muncă ușoară! Despre acest lucru este vorba în cazul 
proiectului Stațiunii de Interes Național Peștera-Padina. Ca președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, am 
datoria să asigur toate condițiile necesare dezvoltării acestei stațiuni, proiect unic în România de după 1989.
 Încă de anul trecut,  am semnat ordinul de începere pentru elaborarea documentației Masterplan privind 
amenajarea stațiunii Padina - Peștera. De la drumurile de acces în stațiune și până la asigurarea utilităților, 
toate acestea sunt facilități pe care Consiliul Județean Dâmbovița le va asigura cu ajutorul fondurilor 
europene din exercițiul inanciar 2021-2027. 
  În septembrie 2021, am susținut în ședința Consiliului Științiic al Parcului Natural Bucegi atât Planul de 
Urbanism Zonal al Stațiunii Peștera-Padina, cât și proiectul Pârtiei Cocora. Acestea au fost concepute astfel 
încât să prevenim activitățile de exploatare sau utilizare intensivă a resurselor naturale care pot afecta Parcul 
Natural Bucegi, dar, în același timp, am punctat faptul că turismul dâmbovițean trebuie să se dezvolte, așa 
cum de altfel se întâmplă în județele vecine care au diverse facilități pe teritoriului parcului.  

STAȚIUNEA DE 
INTERES NAȚIONAL 
PEȘTERA-PADINA
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 Turismul dâmbovițean are nevoie de inovare în ceea ce privește noi servicii și atracții turistice pentru a 
pune în valoare două dintre cele mai importante monumente istorice naționale: Curtea Domnească din 
Târgoviște și Mănăstirea Dealu. 
 Proiectul pe care l-am propus dâmbovițenilor, construirea unei telegondole între Curtea Domnească și 
Mănăstirea Dealu, în afara faptului ca ar rezolva o problemă de transport pentru turiștii care vor să viziteze și 
monumentul istoric din nord-estul orașului, acesta va oferi și o amplă vedere aeriană a celor două 
monumente.
  Dezvoltarea acestui tip de atracție turistică, cu respectarea tuturor normelor legale și a regulamentelor de 
protejare a monumentelor istorice, va i un adevărat motor de dezvoltare a zonei din apropierea Mănăstirii 
Dealu.

TELEGONDOLĂ 
URBANĂ PE TRASEUL 
CURTEA DOMNEASCĂ 
- MĂNĂSTIREA DEALU

 MĂNĂSTIREA DEALU

CURTEA DOMNEASCĂ DIN TÂRGOVIȘTE
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 La inalul lucrărilor, care vor dura 35 luni, în fosta Școală de Cavalerie vor putea i organizate evenimente 
culturale naționale și internaționale, dar se va realiza și un ilm de animație cu tema „Cavaleria română în 
istorie”.
 Proiectul tehnic în urma căruia se vor realiza lucrările de conservare și restaurare a clădirii Fostei Școli de 
Cavalerie din Târgoviște, astfel încât să ie păstrate unicitatea și semniicația istorică a acesteia, a fost scos la 
licitație. 

 În noiembrie 2020, am redeschis unul dintre 
cele mai apreciate muzee dâmbovițene. Este 
vorba despre Muzeul de Etnograie şi Folclor 
Pucioasa, unitate alată în componența 
Complexului Național Muzeal „Curtea 
Domnească” Târgoviște (CNMCD), închis pentru 
lucrări de reorganizare a spaţiului expoziţional.  

Cele mai importante obiective turistice dâmbovițene au fost promovate  la Târgul de Turism al României care, 
în februarie anul acesta, s-a desfășurat în mediul on-line, pe o platformă special creată pentru acest eveniment. 
Am promovat unele dintre cele mai importante și frumoase obiective turistice dâmbovițene, iar topul celor mai 
interesante destinații pe care le-am propus vizitatorilor au fost: 
  Curtea Domnească din Târgoviște, Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, Peştera Ialomiţei, Casa Atelier “Gabriel 
Popescu” din Vulcana Pandele, Muzeul de Artă, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul 
„Casa Romanţei”, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”, Muzeul de Etnograie şi Folclor Pucioasa și Stațiunea 
balneoclimaterică de interes național Pucioasa.

 În luna iulie 2021, am semnat contractul de inanțare pentru proiectul “Conservarea, 
restaurarea, valoriicarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării 
identității culturale a județului Dâmbovița”, în valoare de peste 12.000.000 lei.

Fosta Școală de Cavalerie din 
Târgoviște își va redobândi strălucirea 
anilor ei de glorie!

REDESCHIDEREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR PUCIOASA

Cele mai importante obiective turistice dâmbovițene au 
fost promovate  la Târgul de Turism al României 
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 Investițiile în învățământul dâmbovițean au continuat și anul acesta. Pentru educația copiilor cu nevoi 
speciale, în a doua jumătate a lunii octombrie 2021, am semnat contractul de proiectare tehnică și execuție  
pentru  „Reabilitarea, refuncţionalizarea şi asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort 
instituţional al persoanelor cu dizabilităţi la Școala Gimnazială Specială Târgovişte”.
  Valoarea totală a proiectului este de 7.254.320,44 lei. Dacă, în prezent, Școala Specială Târgoviște are 27 
de săli de clasă, în urma implementării proiectului vor i asigurate:  29 de săli de clasă,  13 cabinete moderne,  
4 ateliere,  3 săli pentru activități speciice, 2 laboratoare și o bibliotecă.
 

 De învățământul preuniversitar dâmbovițean și de 
elevii noștri se leagă viitorul județului. 
  Alocările inanciare pentru învățământul 
preuniversitar, situația transportului școlar, dar și 
bursele acordate de Consiliul Județean Dâmbovița 
elevilor dâmbovițeni au fost principalele puncte de 
referință ale colaborării avute, anul acesta, cu 
reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor 
Dâmbovița. 
  Îi asigur pe elevi, în continuare, de toată susținerea 
mea și a instituției pe care o conduc!

REABILITĂM ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 
TÂRGOVIȘTE

ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANȚII CONSILIULUI 
JUDEȚEAN AL ELEVILOR DÂMBOVIȚA
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 Parcurile industriale dâmbovițene trebuie 
susținute pentru că reprezintă una dintre soluțiile 
care vor duce la dezvoltarea județului nostru. 
  Construirea celor două noi hale, inanțată de 
Consiliul Județean Dâmbovița cu suma de 
1.700.000 lei, și date în folosință în iulie anul 
acesta, vizează creșterea atractivității acestei zone 
pentru investitori. 
  Consider că este esențial rolul tuturor în 
dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri 
dâmbovițean, iar eforturile noastre trebuie să ie 
permanente.

 Județul nostru are nevoie de un mediu de afaceri stabil! În acest sens, a fost semnat un protocol de 
colaborare cu președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, domnul Valentin Calcan. 
 Ca președinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, am asigurat mediului privat dâmbovițean condiții propice 
pentru dezvoltarea afacerilor locale, dar și pentru atragerea de noi investitori. 
 Un alt aspect pe care îl urmărește acest protocol este și crearea unei noi zone economice în județul 
Dâmbovița. Acest lucru se poate realiza doar ca urmare a construirii Inelului 2 de Centură al muncipiului 
Târgoviște, dar și a centurilor orașelor Găești, Răcari, Titu, Fieni și Pucioasa.  
  Nu în ultimul rând, potențialul agricol al județului trebuie fructiicat la maximum. Agricultorii dâmbovițeni 
trebuie să realizeze că tranziția către agricultura ecologică le va facilita accesul în marile lanțuri de magazine, 
dar  pot pătrunde și mai ușor pe piețele internaționale. 

PARCUL 
INDUSTRIAL 
MORENI

 Anul acesta, am dat startul unei campanii de 
promovare a parcurilor industriale din județul nostru.
 Parcul Industrial Priboiu, al cărui acționar unic este 
Consiliul Județean Dâmbovița, are 9 clădiri (hale, 
magazii, depozite și birouri), care deservesc 10 societăți 
comerciale, 3 dintre acestea iind irme cu capital străin. 
  Un lucru foarte important este acela că, pentru prima 
dată de la îniințarea sa, anul acesta, Parcul Industrial  
Priboiu se autoinanțează în totalitate, veniturile 
acestuia ridicându-se la 3.000.000  lei.  O parte din acești 
bani se întorc în comuna Brănești din taxele pe care 
parcul le plătește către stat.
  La Priboiu, avem în vedere și construirea unor hale 
care să răspundă nevoilor agricultorilor dâmbovițeni. 
Am în vedere îniințarea unor depozite cu temperatură 
controlată, astfel încât să asigurăm cele mai bune 
condiții de păstrare a legumelor și fructelor din județul 
Dâmbovița.

PARCUL 
INDUSTRIAL 
PRIBOIU

Protocol de colaborare între Consiliul Județean 
Dâmbovița și Camera de Comerț, Indu rie și 
Agricultură Dâmbovița
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 Proiectul Consiliului Județean Dâmbovița de construire a unui stadion nou în Târgoviște a intrat în linie 
dreaptă.
 Capacitatea stadionului, la care administrația județului va contribui cu peste 15.000.000 lei, este de 12.016 
locuri. În proiect sunt prevăzute peste 400 de locuri de parcare, dar și spații comerciale așa cum există pe toate 
arenele sportive moderne.
 Având în vedere posibilitatea organizării unei multitudini de evenimente sportive, altele decât cele fotbalistice,  
noua construcție va i un complex sportiv regional la standarde europene.
  Construirea acestui stadion va introduce județul Dâmbovița în circuitele și competițiile sportive de nivel 
național, cât și internațional.  
 Un aspect foarte important pe care l-am expus în fața tuturor comisiilor ministeriale este acela că stadionul va 
avea și surse de energie alternativă.
 Valoarea totală a investiției este de aproximativ 250.000.000 lei.

STADION NOU PENTRU 
DÂMBOVIȚENI

TINERET ȘI SPORTCONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
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 Anul acesta, am semnat 12 contracte de inanțare 
nerambursabilă pentru proiecte care aduc un plus în viața 
comunităților noastre. 
 Este îmbucurător faptul că asociațiile și ONG-urile 
dâmbovițene se implică în activități sociale, sportive, de 
tineret, dar și de educație civică.
  Astfel, la categoria sport, au fost inanțate 5 proiecte cu o 
valoare de 110.000 lei, 5 proiecte pentru educație 
civică/socială, pentru care s-au asigurat 82.000 lei, și 2 
proiecte la categoria tineret, ambele în valoare de 36.000 lei.
  În calitate de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, 
voi i aproape de asociațiile și ONG-urile dâmbovițene, mai ales 
că, datorită acestora, s-au desfășurat concursuri școlare 
sportive, cursuri de educație montană pentru tineret, o școală 
de vară de astronomie și fotograie, robotică și altele de acest 
gen. 

12 CONTRACTE DE 
FINANȚARE 
NERAMBURSABILĂ
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 Turnul Chindiei, Biserica Paraclis, Biserica „Sfânta Vineri” și Biserica Domnească „Adormirea Maicii 
Domnului” se ală într-un binevenit proces de restaurare și conservare. 
 Valoarea totală a lucrărilor se ridică la aproximativ 19.800.000 lei. Din această sumă, 19.200.000 lei 
reprezintă fonduri europene, iar contribuția Consiliului Județean este de peste 550.000 lei.
 Pe lângă restaurarea obiectivelor, o altă țintă importantă pe care ne-am asumat-o prin acest proiect este 
creșterea anuală a numărului de vizitatori cu aproximativ 9%. În acest moment, stadiul de execuție este de 70%. 
 Cultura trebuie să devină un motor de dezvoltare a județului Dâmbovița.
  

 „Om al războiului, îndrăzneţ şi tot foc, [...] cu multă minte 
sănătoasă şi curajos”. 
 Pe 26 mai, la Biserica Sf. Nicolae Geartoglu,  l-am pomenit pe 
cel pe care, în 1821, poporul îl numea "Domnul Tudor".  Așa era 
descris Tudor Vladimirescu chiar de unul dintre cei implicaţi în 
uciderea sa. 
  Municipiul Târgoviște și Dâmbovița îi cinstesc memoria prin 
crucea de piatră ridicată în 1911 în curtea Mitropoliei, prin 
operele marelui sculptor Vasile Blendea, prin monumentele de 
for public ridicate în capitala județului, dar și prin bulevardul și 
școala care poartă, cu mândrie, numele lui Tudor Vladimirescu. 
IsIstoria este martora schimbărilor produse de Tudor din 
Vladimir, iar pomenirea acestuia a fost un moment prin care, 
alături de dâmbovițeni, am arătat că faptele unor mari oameni 
nu vor i uitate niciodată!

200 de ani de la 
Revoluția din 1821

REABILITAREA 
CURȚII DOMNEȘTI 
DIN TÂRGOVIȘTE
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 Am spus și o voi spune în continuare: Dâmbovița a fost întotdeauna un județ european!  La fel de important 
însă este și faptul că Dâmbovița are un viitor european!
 Zeci de tineri dâmbovițeni au marcat prin muzică și dans Ziua Europei în cadrul unui eveniment lash-mob 
organizat de Consiliul Județean Dâmbovița pe 9 Mai, la Târgoviște.  
 Tot pe 9 Mai, istoria și modernitatea s-au împletit la Potlogi, zi în care Palatul Brâncovenesc a revenit la viață 
prin  evenimentul marcat de schimbarea gărzii străjerilor și concertul de muzică clasică oferit de Orchestra 
Simfonică „Muntenia”. 

 

9 MAI - ZIUA 
EUROPEI

CULTURĂCONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

RAPORT DE ACTIVITATE  2020  2021
28



FESTIVALUL 
PEȘTERA - PADINA

FESTIVALUL 
ION DOLĂNESCU

 Timp de trei zile, în perioada 23 - 25 iulie 2021, Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de 
Cultură Dâmbovița, a organizat Festivalul „Peștera-Padina”, desfășurat în zona Telecabina Peștera din Masivul 
Bucegi.
 Prima zi a festivalului a fost dedicată muzicii populare. Spectacolul a fost susținut de Orchestra Populară 
Chindia, dirijor Ionuț Dumitrescu, iar printre invitați s-au numărat: Ionuț Dolănescu, Florentina Mîinea, Simona 
Dinescu, Niculina Stoican, Constantin Enceanu și Nicoleta Vasile.
  În a doua zi de festival, în munți au răsunat ritmuri de rock simfonic. Orchestra Simfonică „Muntenia”, dirijată 
de Daniel Jinga, a oferit sutelor de oameni prezenți un extraordinar concert simfonic. Seara a fost încheiată de 
tenorul dâmbovițean Florin Georgescu, împreună cu Trooper și Alin Dincă.
 În ultima zi a festivalului, au urcat pe scena din munte formația Azur și Jean Paler.

 Festivalul Național "Ion Dolănescu", 
organizat de Consiliul Județean Dâmbovița, a 
atras toamna aceasta sute de spectatori în 
Piața Mihai Viteazul din Târgoviște! Alături de 
Ionuț Dolănescu, au urcat pe scenă cele mai 
frumoase și calde voci ale folclorului nostru, 
într-un concert care a animat atmosfera din 
municipiul nostru!municipiul nostru!
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Anul 2021 a fo  un an plin de 
evenimente muzicale în județul 
Dâmbovița! 
 În Săptămâna Mare, am fost alături de oamenii alați în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă și Centrul de Servicii 
Comunitare „Floarea Speranței” din Pucioasa și am încercat să le ofer o bucurie suletească prin intermediul 
Orchestrei Populare Chindia a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița care a susținut un minirecital, intitulat 
„Iubiți-vă părinții!”. La inal, alături de colegii mei, am oferit daruri tuturor persoanelor internate în cele două 
centre.

  Ziua de 8 mai a fost dedicată medicilor și asistentelor, farmaciștilor, personalului de pe ambulanțe, 
inirmierelor și brancardierilor din Spitalul Județean de Urgenţă Târgoviște! Concertul Extraordinar al 
Orchestrei Simfonice Muntenia, pe care  l-am organizat în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgoviște, a 
reprezentat un gest al recunoașterii meritelor personalului din cea mai mare instituție de sănătate din județul 
nostru, precum și ale angajaților din toate spitalele dâmbovițene. A fost un eveniment muzical dedicat celor 
care, de la începutul anului 2020, luptă cu această pandemie.
 
  La inițiativa mea, în parteneriat cu Primăria Aninoasa, în primele zile ale lunii martie 2021, Centrul Cultural 
Aninoasa a fost gazda unui concert de zile mari! Soprana Felicia Filip și tenorul Florin Georgescu, Daria Lupu, 
Marcel Pavel și Vlad Miriță, acompaniați de Orchestra Simfonică „Muntenia”, au oferit dâmbovițenilor un concert 
extraordinar, intitulat sugestiv „Parfum de Femeie”.

 Zilele Cetății Târgoviște 2021 s-au încheiat în acordurile Orchestrei Simfonice „Muntenia”. Sub bagheta 
dirijorului Daniel Jinga, au urcat pe scena din Parcul Chindia sopranele Irina Baianț și Amelia Antoniu, tenorii 
Daniel Magdal, maestrul Florin Georgescu, dar și baritonul Yuriy Tsiple.

  Laura Stoica, una dintre cele mai puternice și frumoase voci ale muzicii românești, va rămâne întotdeauna în 
amintirea noastră, a tuturor. Și anul acesta, Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, a 
organizat concertul ,,In Memoriam Laura Stoica'', un tribut muzical adus acestei artiste.
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1 AN 
DE MANDAT

CONSILIUL JUDEȚEAN 
DÂMBOVIȚA

RAPORT DE 
ACTIVITATE

Descarcă aplicația Consiliului Județean 
Dâmbovița de pe:

IOS GOOGLE PLAY
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