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Dezvoltarea þi modernizarea infrastructurii rutiere
- asfaltarea a 142 km drumuri judeþene þi comunale;
-repararea þi întreþinerea a 320 km drumuri modernizate;
- pietruirea a peste 270 km drumuri comunale;
- repararea a 41 poduri pe drumurile judeþene þi comunale;
- construirea a 2 poduri noi, la Corneþti þi la Ghineþti;
- lucrãri de reconstrucþie þi reabilitare, în 44 de comune, a 80
obiective de infrastructurã rutierã afectate de inundaþii;
- construcþia þi modernizarea a 55 km drumuri þi strãzi comunale;
- demararea construcþiei a 60 poduri, podeþe þi punþi în 24 de
localitãþi prin Programul naþional de dezvoltare a infrastructurii
din spaþiul rural (OG 7.)

Dezvoltarea sistemului de asistenþã socialã
- crearea de noi servicii sociale ?i centre pentru copii, persoane
vârstnice ?i persoane cu handicap în Moreni, Pucioasa, etc.;

- asigurã asistenþa juridicã în vederea obþinerii documentelor oficiale
necesare românilor din Spania;
- a înfiinþat o mini-secþie de predare a limbii spaniole, o minibibliotecã de carte româneascã;

Exinderea þi modernizarea infrastructurii tehnice
- introducerea alimentãrii cu apã în 37 comune þi a reþelei de
canalizare în 2 comune prin Programul SAPARD;
- demararea lucrãrilor de extindere a reþelelor de alimentare cu apã
în 20 comune prin programele naþionale HG 577 þi OG 7;
- începerea lucrãrilor la noua sursã de apã potabilã Gâlma-Rãteiu;
- lucrãri de refacere a sistemelor de alimentare cu apã potabilã
distruse, din 15 comune, în valoare de peste 460.000 lei;
- demararea Programului de reabilitare a reþelelor de apã,
canalizare, din oraþele Titu, Gãeþti, Moreni, Pucioasa þi Fieni, în
valoare de 20,75 milioane euro, cu termen finalizare 2009;
Dezvoltarea þi modernizarea serviciilor publice
- înfiinþarea operatorului regional SC Compania de Apã Târgoviþte
SA þi preluarea de cãtre acesta a sistemelor de apã din cele 2
municpii, 4 oraþe þi 10 comune limitrofe acestora;
- înfiin?area unui nou serviciu teritorial de Eviden?ã Informatizatã a
persoanei în comuna Corne?ti;
Îmbunãtãþirea sistemului de învãþãmânt, promovarea
sportului
- continuarea programelor de reabilitare ?i modernizare a unitãþilor
de învãþãmânt din jude?;
- asigurarea alimentãrii cu apã, construirea de grupuri sanitare ?i a 9
sãli de sport în unitã?ile þcolare gimnaziale din mediul rural;
- asigurarea accesului la educaþie a grupurilor defavorizate din
rândul romilor;
Reabilitarea þi modernizarea unitãþilor spitaliceþti
- construirea unei noi Secþii de cardiologie la Spitalul Judeþean
Târgoviþte, prin Programul Phare;
- promovarea unui proiect vizând reabilitarea Secþiei de ortopedie a
Spitalului Judeþean Târgoviþte
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Dezvoltarea fondului de locuinþe pentru tineri
-recepþionarea a 394 apartamente în cadrul programului Locuinþe
pentru tineri în regim de închiriere, derulat prin ANL ?i 74 de
locuin?e sociale finan?ate din Fondul Na?ional de Dezvoltare ;
-continuarea lucrãrilor la alte 146 apartamente pentru tineri, aflate
în diferite stadii de execuþie;
Dezvoltarea parcurilor industriale þi tehnologice
- crearea a peste 1.000 locuri de muncã în Parcul Industrial Moreni
prin atragerea de firme din diverse domenii;
- demararea unui complex de agrement, academic þi industrial,
100% ecologic în Parcul Industrial Mija, care a angrenat cca. 300
locuri de muncã;
- continuarea lucrãrilor la Parcul tehnologic de la Priboiu-Brãneþti
unde vor fi atrase activitãþi de producþie þi cercetare pentru cca
2.000 noi locuri de muncã;
- crearea unui centru de cercetare þi dezvoltare tehnologicã la
Boteni – Titu, care va absorbi cca 3.000 locuri de muncã.
Modernizarea administraþiei publice locale
- creþterea informatizãrii activitãþii administraþiei publice locale,
înfiin?afrea ghi?eului unic, a info-chio?cului;
- crearea Centrului judeþean de Formare Profesionalã Gâlma
(Moroieni);
Valorificarea þi promovarea culturii
- înfiinþarea Filarmonicii Muntenia, prima instituþie de spectacole þi
concerte de gen din judeþul Dâmboviþa;
- continuarea lucrãrilor de reabilitare þi restaurare a Muzeului de
Artã din municipiul Târgoviþte;
- susþinerea financiarã þi organizarea festivalurilor þi concursurilor
tradiþionale;
- redobândirea în patrimoniul judeþului Dâmboviþa a 11 obiective
istorice þi culturale;
Sprijinirea cultelor religioase
- acordarea de fonduri substanþiale pentru consolidarea,
conservarea, restaurarea þi refacerea picturilor aproape 40 de
mãnãstiri þi biserici;
Promovarea relaþiilor cu comunitãþile de români din
strãinãtate
- Crearea Biroului de reprezentare al judeþului Dâmboviþa in
Castellon (Spania)
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Investiþii publice majore cu bani europeni
infrastructurã
- peste 26 milioane euro pentru Reabilitarea colectãrii,
trasnportului, tratãrii þi depozitãrii controlate a deþeurilor solide în
judeþul Dâmboviþa, prin Programul ISPA
- peste 14 milioane euro pentru Reabilitarea Parcului industrial
Priboiu-Brãneþti, pentru îmbunãtãþirea climatului economicosocial þi de mediu, prin Programul Phare;
- peste 9 milioane euro pentru ranforsarea þi modernizarea traseului
de drumuri judeþene 710 þi 710A Pucioasa-Vârfuri-Valea LungãIedera-Moreni, prin Programul Phare;
- peste 6,7 milioane euro reabilitarea Curþii Domneþti þi a Centrului
vechi din municipiul Târgoviþte;
Servicii sociale þi de sãnãtate
- Pentru o inimã sãnãtoasã (152.613 euro - Program Phare), pentru
îmbunãtãþirea serviciilor medicale;
- Serviciul comunitar pentru familii în dificultate Moreni (168.000
euro-Program Phare) destinat familiilor sãrace;
- Centrul educativ þi de promovare a sãnãtãþii Potlogi pentru copiii
neþcolarizaþi din familii sãrace (368.400 lei-Program Phare);
- Centrul educativ pentru copii sãraci Rãzvad pentru copiii
familiilor sãrace (317.900 lei –Program Phare);
- Centrul de integrare socialã pentru tinerii aflaþi în situaþii de risc
(350.855 lei- Program Phare);
- Centrul de servicii comunitare “Sf Andrei” – Sãcuieni, pentru
persoanele cu handicap (417.442 euro – Phare);
- Centrul de servicii comunitare “Floarea Speranþei“ (502.995
euro-Phare) þi Centrul multifuncþional pentru vârstnici Pucioasa
(72.000 euro-Phare).
Acorduri bilaterale cu regiuni afara graniþelor
- Protocol de cooperare, parteneriat þi înþelegere cu Regiunea Bari
(Italia) þi Districtul Santarem (Portugalia);
- înfiinþarea Biroului de reprezentare al Consiliului judeþean
Dâmboviþa la Castellon (Spania);
- Acord de colaborare cu Camera de Comerþ Industrie þi Afaceri din
Castellon (Spania), cu scopul promovãrii schimburilor economice
cu judeþul Dâmboviþa;
- Protocol tripartit între regiunile Dâmboviþa-Bari-Santarem,
pentru angajarea mediului universitar în crearea unui modul de
cercetare þi aplicare de noi tehnologii în Parcul Tehnologic de la
Priboiu-Brãneþti.
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