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Punctul_1
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș
pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 324/SC/10.08.2020 al Președintelui
consiliului judetean;
Având în vedere:
 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă alocarea sumei de 23 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019,
potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. ___________/____________2020

APROBAT,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a virat
Judetului Arges suma de 1661,80 mii lei conform extrasului de cont din data de
05.08.2020 la sursa de venituri “Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea
Programului National de Dezvoltare Locala” (cod 42.02.65) in vederea finantarii
obiectivului de investitii “Modernizare DJ 702 A Ciupa - Ratesti, km 33+030 –
36+696”, in baza contractului de finantare nr.2954/20.11.2017, Actului aditional
nr.1/172/2020 si Anexei nr.4 la Normele Metodologice de aplicare a Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala.
Prin adresa nr.12777/10.08.2020 Directia Tehnica solicita suplimentarea
bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 1661,80 mii lei pentru obiectivul
de investitii mentionat mai sus, influentele fiind prezentate in Anexele nr.1 si
nr.3.
Prin adresa nr.7721/10.08.2020 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I”
Costesti solicita alocarea sumei de 23 mii lei pentru achizitia unui aparat de
masurare a apelor evacuate.
Conform art.58 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, actualizata cu
modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor
autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare…”

Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din sectiunea de
dezvoltare, propunem alocarea sumei de 23 mii lei din excedentul bugetului local la data
de 31.12.2019, influentele fiind prezentate in Anexele nr.1, 2 si 3.

Potrivit art. 48 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale “in
situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei
bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune
autoritatilor deliberative, pana la data de 31 octombrie, aprobarea
redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii”.
Avand in vedere adresa nr.12777/10.08.2020 prin care Directia Tehnica solicita
redistribuirea sumei de 251 mii lei de la obiectivul “Modernizare DJ 702 A
Ciupa - Ratesti, km 33+030 – 36+696” la obiectivul “ Modernizare DJ 703B
Moraresti-Uda km 17+753 – 20+253, L=2,5 km”, cuprinse in Programul
National de Dezvoltare Locala, propunem redistribuirea sumei conform Anexei
nr.3, suma asigurata initial din bugetul local.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3),
lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Legii
finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
va supunem spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1 si nr.2 si
actualizarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de
finantare conform Anexei nr.3.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

Sef Serviciu Buget Impozite Taxe si Venituri,
Larisa ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU
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Nr. 186/PH/10.08.2020
Punctul_2
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
INTEGRATĂ A TERITORIULUI ARGEȘ-MUSCEL, respectiv a
Pachetului de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a
teritoriului ,,Argeș - Muscel”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 325/SC/10.08.2020 al Președintelui
consiliului judetean;
Având în vedere:
 Art. 5, alin.1, lit e) coroborat cu art. 16, alin.1, lit a) și art. 19, alin. 1, lit.
b) din O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi
acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte
în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare
2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă
tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional
Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
 Art. 173, alin. 3, lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa ADR SUD MUNTENIA înregistrată cu nr. 11876/23.07.2020;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
TERITORIALĂ INTEGRATĂ A TERITORIULUI ARGEȘ-MUSCEL,
respectiv a Pachetului de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială integrată
a teritoriului ,,Argeș - Muscel”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Aprob,
Președinte
MANU Constantin Dan
Avizat,
Vicepreședinte
Nicolaescu Marius Florinel

Vizat pentru legalitate,
Secretar General al Județului
Voica Ionel

RAPORT
privind actualizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ
INTEGRATĂ A TERITORIULUI ARGEȘ-MUSCEL, respectiv a
Pachetului de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a
teritoriului ,,Argeș - Muscel”
La nivelul Ministerului Fondurilor Europene se are în vedere pregătirea
portofoliului de proiecte al României, aferent exercițiului financiar 2021-2027. Astfel,
a fost publicat draft-ul structurii noilor programe operaționale aferente viitorului
exercițiu financiar 2021-2027:
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 Programul Operațional Transport (POT)
 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
 Programul Operațional Sănătate (POS)
 Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
 8 Programe Operaţionale Regionale (Axa Prioritară 1 - O regiune competitivă
prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Axa Prioritară 2 - O regiune cu
orașe Smart, Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, Axa
prioritară 4 - Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate, Axa prioritară 5 - O
regiune accesibilă, Axa prioritară 6 - O regiune educată, Axa prioritară 7 - O regiune
atractivă, Axa prioritară 8 - Asistență tehnică).
Ţinând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiţii publice de
importanţă strategică pentru România, care asigură creşterea calităţii vieţii,
conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene şi creşterea mobilităţii
populaţiei şi a mărfurilor, prin Ordonanța 88/2020 se acordă sprijin financiar în

elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de interes
strategic naţional/local:
a) transport şi transport intermodal;
b) apă - apă uzată;
c) gestionarea deşeurilor;
d) mobilitate urbană;
e) regenerare urbană;
f) infrastructură rutieră de interes judeţean;
g) centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare;
h) infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu;
Potrivit art.5, alin.1, lit e) coroborat cu art. 16, alin.1, lit a) și art. 19, alin. 1, lit.
b) din Ordonanța 88/2020 prioritățile (drumuri județene) și propunerile de proiecte de
infrastructura şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu finanțabile
în exercițiul financiar aferent perioadei 2021-2027 și trebuie ”să facă parte dintr-o
strategie elaborată la nivel local, judeţean sau regional/naţional, după caz”. În acest
sens, a fost purtată o corespondență cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, care va avea rol de Autoritate de Management în cadrul exercițiului
financiar 2021-2027, prin care s-au transmis cele 2 (două) priorități aferente
infrastructurii rutiere (așa cum s-a solicitat) și propunerile de proiecte pentru
infrastructura de turism.
În același timp, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș este
beneficiarul contractului de finanțare nr. 358/10.06.2019 pentru proiectul cod SMIS
128987 „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor
administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș”. Printre obiectivele specifice ale
proiectului se află și Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Județului
Argeș 2021-2027 - instrument de planificare a investițiilor locale. În vederea elaborării
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021–2027 a fost încheiat
contractul de prestări servicii nr. 3497/1745/28.02.2020 și au fost deja predate
documentele aferente activităților din primele luni de implementare. Urmează a fi
desfășurate celelalte activități aferente contractului, respectiv:
Consultări/întâlniri publice/grupuri de lucru;
Elaborarea raportului privind prioritățile de dezvoltare 2021-2027
(stabilirea direcțiilor de dezvoltare și măsurilor – planurilor de acțiune);
Elaborare strategie și derulare proces consultativ (întâlnire de lucru);
Aprobare varianta finală prin ședință de consiliu județean;
Întocmire metodologie de monitorizare/actualizare a strategiei.
Aprobarea în ședință de consiliu județean a Strategiei pentru Dezvoltarea
Durabilă a Județului Argeș 2021-2027, în conformitate cu graficul de prestări servicii
și calendarul activităților din cererea de finanțare, este previzionată în luna noiembrie
2021.
Astfel, Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Argeș 2021-2027, va
cuprinde atât propunerile referitoare la infrastructura rutieră și de turism, menționate
mai sus, cât și un portofoliu de proiecte identificate în procesul de elaborare al
strategiei, finanțabile din fonduri europene în exercițiul financiar 2021-2027, deci

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș nu se va rezuma doar la depunerea
acestora, având în plan și alte investiții.
Astfel, se impune actualizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
TERITORIALĂ INTEGRATĂ A TERITORIULUI ARGEȘ-MUSCEL, respectiv
includerea în Pachetul de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a
teritoriului ,,Argeș - Muscel” a priorităților menționate mai sus, în vederea respectării
condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ordonanța 88/2020, preluate și în ghidul
solicitantului (conform Ordin de ministru 855/17.07.2020), care precizează faptul că
propunerile de proiecte trebuie să facă parte, la momentul depunerii cererii de
finanțare, respectiv 31.10.2020, dintr-o strategie aprobată, elaborată la nivel local,
judeţean sau regional/naţional.
Urmare a celor prezentate mai sus şi în temeiul art. 173 alin. (3) lit. f) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş, în ședință extraordinară, actualizarea STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ A TERITORIULUI ARGEȘMUSCEL, respectiv a Pachetului de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială
integrată a teritoriului ,,Argeș - Muscel” cu următoarele priorități finanțabile:
 Modernizare ”DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului –
Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km
0+000-48.222; L=47,670 km”;
 Modernizare ”DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu –
Negrași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000 – 58+320; L= 58,320
km”;
 Amenajare cale de acces mecanizată Cetatea Poenari;
 Realizarea observatorului astronomic la Muzeul Județean Argeș;
 Golescu, Muzeu Inteligent;
 Restaurarea Castrului Roman Jidova;
 Muzeul Etnografic la Golești.
Anexăm prezentului raport :
 Pachetul de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a
teritoriului ,,Argeș - Muscel” actualizat;
 Adresa primită de la ADR SUD MUNTENIA și înregistrată cu nr.
11876/23.07.2020.

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională
Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Ionescu Claudia
Aura Ionescu

Direcția Juridică Administrație
Publică Locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU
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Nr. 187/PH/10.08.2020
Punctul_3
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Justificării impactului asupra dezvoltării economice la
nivel județean a proiectelor de infrastructură rutieră aprobate ca priorități
finanțabile în exercițiul financiar aferent perioadei 2021-2027 prin
Hotărârea de consiliu județean nr. 120/06.05.2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 326/SC/10.08.2020 al Președintelui
consiliului judetean;
Având în vedere:
 Art.19, alin.1, lit c) coroborat cu alin.2 din O.U.G. nr. 88/2020 privind
instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării
prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 20142020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
 Art. 173, alin. 3, lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea consiliului județean nr. 120/06.05.2020 privind aprobarea de
principiu a priorităților (drumuri județene) finanțabile în exercițiul
financiar aferent perioadei 2021-2027;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel
județean a proiectelor de infrastructură rutieră aprobate ca priorități finanțabile
în exercițiul financiar aferent perioadei 2021-2027 prin Hotărârea de consiliu
județean nr. 120/06.05.2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Anexa la
Hotărârea de consiliu județean nr. ______/______________
Justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean a
proiectelor de infrastructură rutieră aprobate ca priorități finanțabile în
exercițiul financiar aferent perioadei 2021-2027 prin Hotărârea de consiliu
județean nr. 120/06.05.2020
Oportunităţile investiţionale care vor contribui la realizarea priorităţilor
locale, judeţene şi regionale ce ţin de competenţa administraţiei publice, în
conformitate cu liniile strategice europene, naţionale şi regionale şi cu
posibilităţile reale de acţiune ale Consiliului Judeţean Argeș, potrivit Ordonanţei
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vor fi finanțate în cea mai
mare parte prin intermediul fondurilor structurale.
Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele rurale reprezintă un element
esențial în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a
promova durabilitatea creșterii economice. De fapt, crearea de infrastructură
rutieră reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea
că aceasta determină sporirea atractivității zonei, deci acționează ca un ”magnet”
pentru potențialii investitori. Prin proiectele propuse se urmărește creșterea
potențialului de dezvoltare al zonei străbătute. Infrastructura rutieră modernizată
prin aceste proiecte constituie un element de bază în asigurarea condițiilor
necesare pentru un trai decent și pentru dezvoltarea economică a comunităților
din zonă.
Astfel, construirea și întreținerea unei infrastructuri rutiere de bună
calitate din cadrul acestor proiecte au un efect multiplicator ce creează
numeroase locuri de muncă și impulsionează dezvoltarea economică. Principalii
beneficiari direcți ai proiectului sunt utilizatorii de drum atât cei din zonă, cât și
cei aflați în tranzit care beneficiază în mod direct de îmbunătățirea condiției
tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determină condiții superioare de
circulație.
A. Prioritatea 1 DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca
Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km are conexiune rutieră
cu DN 65 (TEN-T global) – legătură directă.
1. Populația comunelor traversate de drumul DJ 679: Păduroiu (DN67B)
- Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt;
Conform adresei primite de la Direcția Județeană de Statistică Argeș nr.
2108/31.07.2020, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. R12218/

03.08.2020, populația comunelor traversate de DJ 679 este de 19.675 de
persoane la data 01.01.2020.
2. Numărul UAT-urilor între care se face legătura:
DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți
– Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222
leagă 6 (șase) comune din județul Argeș: comuna Poiana Lacului, comuna
Săpata, comuna Lunca Corbului, comuna Stolnici, comuna Hârsești și comuna
Bârla, continuându-se în județul Olt.
3. Numărul agenților economici localizați pe drumul DJ 679: Păduroiu
(DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt;
Conform adresei primite de la Direcția Județeană de Statistică Argeș nr.
2108/31.07.2020, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. R12218/
03.08.2020, numărul întreprinderilor active la nivelul anului 2018 situate pe
traseul drumului județean DJ 679 este de 270 de agenți economici.
4. Școlile situate pe traseul drumului județean DJ 679 (scurtarea timpului
de naveta școlară cu 12%)
În comunele traversate de drumul județean DJ 679, conform adresei
primite de la Direcția Județeană de Statistică Argeș nr. 2108/31.07.2020,
înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. R12218/ 03.08.2020, la nivelul
anului 2018 funcționau un număr de 12 școli și 16 grădinițe.
5. Numărul obiectivelor turistice de pe traseu (la care se asigură accesul)
Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi
de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în
zonă, prin creșterea cu 15% a accesibilității la obiectivele turistice (41
monumente istorice) din zonele străbătute de acest drum.
6. Decongestionarea traficului cu 23%.
B. Prioritatea 2 DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus Bârlogu – Negrași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000 –
58+320; L= 58,320 km are conexiune rutieră cu DN 65 (TEN-T
global) – legătură directă.
1. Populația comunelor traversate de drumul DJ 659: Pitești - Bradu Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu – Negrași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița,
km 0+000 – 58+320;

Conform adresei primite de la Direcția Județeană de Statistică Argeș nr.
2108/31.07.2020, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. R12218/
03.08.2020, populația comunelor traversate de DJ 659 este de 24.390 de
personae la data 01.01.2020.
2. Numărul UAT-urilor între care se face legătura:
DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu – Negrași Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000 – 58+320 leagă 7 (șapte) comune
din județul Argeș: comuna Bradu, comuna Suseni, comuna Rociu, comuna
Negrași, comuna Mozăceni, comuna Slobozia și comuna Ștefan cel Mare,
continuându-se în județul Dâmbovița.
3. Numărul agenților economici localizați pe drumul DJ 659: Pitești Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu – Negrași - Mozăceni - Lim. Jud.
Dâmbovița, km 0+000 – 58+320;
Conform adresei primite de la Direcția Județeană de Statistică Argeș nr.
2108/31.07.2020, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. R12218/
03.08.2020, numărul întreprinderilor active la nivelul anului 2018 situați pe
traseul drumului județean DJ 659 este de 730 de agenți economici.
4. Școlile situate pe traseul drumului județean DJ 659 (scurtarea timpului
de naveta școlară cu 17%)
În comunele traversate de drumul județean DJ 659, conform adresei
primite de la Direcția Județeană de Statistică Argeș nr. 2108/31.07.2020,
înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. R12218/ 03.08.2020, la nivelul
anului 2018 funcționau un număr de 15 școli și 19 grădinițe.
5. Numărul obiectivelor turistice de pe traseu (la care se asigură accesul)
Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru populaţia din zonă şi
de tranzit va conduce la creşterea economică şi prin dezvoltarea turismului în
zonă, prin creșterea cu 16% a accesibilității la obiectivele turistice (20
monumente istorice) din zonele străbătute de acest drum.
6. Decongestionarea traficului cu 24,5%.
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RAPORT
privind aprobarea Justificării impactului asupra dezvoltării economice la
nivel județean a proiectelor de infrastructură rutieră aprobate ca priorități
finanțabile în exercițiul financiar aferent perioadei 2021-2027 prin
Hotărârea de consiliu județean nr. 120/06.05.2020

La nivelul Ministerului Fondurilor Europene se are în vedere pregătirea
portofoliului de proiecte al României, aferent exercițiului financiar 2021-2027.
Astfel, a fost publicat draft-ul structurii noilor programe operaționale aferente
viitorului exercițiu financiar 2021-2027:
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 Programul Operațional Transport (POT)
 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
 Programul Operațional Sănătate (POS)
 Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
 8 Programe Operaţionale Regionale (Axa Prioritară 1 - O regiune
competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Axa Prioritară 2
- O regiune cu orașe Smart, Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu
mediul, Axa prioritară 4 - Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate, Axa
prioritară 5 - O regiune accesibilă, Axa prioritară 6 - O regiune educată, Axa
prioritară 7 - O regiune atractivă, Axa prioritară 8 - Asistență tehnică).

Ţinând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiţii publice
de importanţă strategică pentru România, care asigură creşterea calităţii vieţii,
conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene şi creşterea mobilităţii
populaţiei şi a mărfurilor, prin Ordonanța 88/2020 se acordă sprijin financiar în
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în următoarele domenii de
interes strategic naţional/local:
a) transport şi transport intermodal;
b) apă - apă uzată;
c) gestionarea deşeurilor;
d) mobilitate urbană;
e) regenerare urbană;
f) infrastructură rutieră de interes judeţean;
g) centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare;
h) infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu;
Potrivit art.19, alin.1, lit c) coroborat cu alin.2 din Ordonanța 88/2020
prioritățile (drumuri județene) finanțabile în exercițiul financiar aferent perioadei
2021-2027 trebuie ”să aibă impact asupra dezvoltării economice la nivel
judeţean sau regional”, iar ”justificarea impactului asupra dezvoltării
economice la nivel judeţean/regional a proiectului de infrastructură rutieră se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean”.
În acest sens, a fost purtată o corespondență cu Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, care va avea rol de Autoritate de Management în
cadrul exercițiului financiar 2021-2027, prin care s-au transmis cele 2 (două)
priorități aferente infrastructurii rutiere (așa cum s-a solicitat) și propunerile de
proiecte pentru infrastructura de turism și în 30 iulie a fost transmis setul de
indicatori necesari pentru fundamentarea impactului socio-economic al
drumurilor județene propuse spre reabilitare prin POR 2021 – 2027, astfel:
 Populația orașelor/comunelor traversate de drumul/traseul
respectiv;
 Numărul UAT-urilor între care se face legătura;
 Numărul agenților economici localizați pe drumul/traseul respectiv;
 Școlile situate pe traseu (scurtarea timpului de naveta școlară cu
x%);
 Numărul obiectivelor turistice de pe traseu (la care se asigură
accesul) – creșterea cu x% a accesibilității la obiectivele turistice;
 Decongestionarea traficului cu x%.
Prin Hotărârea de consiliu județean nr. 120/06.05.2020 au fost aprobate
prioritățile (drumuri județene) finanțabile în exercițiul financiar aferent perioadei
2021-2027.
Urmare a celor prezentate mai sus şi în temeiul art. 173 alin. (3) lit. f) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem aprobării plenului

Consiliului Judeţean Argeş, în ședință extraordinară, a ”Justificării impactului
asupra dezvoltării economice la nivel județean a proiectelor de
infrastructură rutieră aprobate ca priorități finanțabile în exercițiul
financiar aferent perioadei 2021-2027 prin Hotărârea de consiliu județean
nr. 120/06.05.2020.
Atașăm prezentului raport:
 ”Justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel
județean a proiectelor de infrastructură rutieră aprobate ca
priorități finanțabile în exercițiul financiar aferent perioadei
2021-2027 prin Hotărârea de consiliu județean nr.
120/06.05.2020”
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