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PUNCTUL_1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul ”Modernizare DJ 503 limita județului
Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824) km
98+000-140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, a D.A.L.I (Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție), a cheltuielilor legate de proiect și a
acordului de parteneriat
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6133/18.04.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;
 Prioritatea de Investitii – 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale;
 Apel de proiecte nr. POR/367/6/1/1/Creșterea gradului de accesibilitate a
zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor județene;
 Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul ”Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița –
Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 –
140+034 (42,034 km) în județul Argeș” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1:
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, numărul apelului de

proiecte POR/367/6/1/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor
județene.
ART.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru
proiectul ”Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu
– Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km)
în județul Argeș”, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială
Judeţul Argeş - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Slobozia, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Teiu, Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Căteasca, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Mozăceni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Negraşi, Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Rociu şi Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Oarja, în vederea implementării în comun a proiectului, conform
Acordului de parteneriat nr. 6464/23.04.2018, anexa nr.2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare DJ 503 limita
județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km
3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, în cuantum de
99.818.008,40 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 3 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Modernizare DJ 503 limita
județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km
3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.996.360,17 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului ”Modernizarea DJ 503 limita județului Dâmbovița –
Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 –
140+034 (42,034 km) în județul Argeș” conform anexei nr. 4 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ”Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița –
Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 –
140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, pentru implementarea proiectului în
condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
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PUNCTUL_2
HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6422/23.04.2018 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport;
Având în vedere:
 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și
completată de Legea nr. 163/2011;
 Ordinul M.A.I. nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;
 Art.91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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PUNCTUL_3
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6428/23.04.2018 al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș.
Având în vedere:
 Art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției
Române;
 Art.13 și 19 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;
 Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Consiliul Județean Argeș
cu nr. 6425/23.04.2018;
 Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
 Hotărârea consiliului județean nr. 39/25.08.2016 privind validarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței nominale
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, după cum urmează:

a

 Domnul consilier județean Clipici Marian va deveni membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș și îl va înlocui pe domnul Pîrvu Marius
în funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș,
precum și în cea de membru al Comisiei pentru probleme sociale, standarde
profesionale, consultanță și drepturile omului din cadrul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș.

