JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_1-PROIECT
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.
ART.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
ART.8. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale 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” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş.
ART.9. Se împuternicește domnul Manu Constantin-Dan, în calitate de
reprezentant legal al Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Argeş să semneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unităţii Administrativ
Teritoriale Judeţul Argeş şi al Partenerilor.
ART.10. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.11. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2018,
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE
INTERNAȚIONALĂ

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona Mihaela
BRĂTULESCU
AVIZAT PENTRU
LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizarea DJ 503 limita judeţului
Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km
98+000 – 140+034 (42,034 km) în judeţul Argeş”, a D.A.L.I. (Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie), a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului
de parteneriat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate
de Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte POR/367/6/1/1
pentru Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,
Prioritatea de Investiţii POR 2014 - 2020 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş intenţionează să depună proiectul
cu titlul
“Modernizarea DJ 503 limita judeţului Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja –
Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în judeţul
Argeş” în vederea obţinerii finanţării comunitare, în cadrul acestui apel de proiecte.
Obiectivul general este modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care
asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin îmbunătățirea parametrilor
relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza localităților
Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja, Căteasca în vederea stimulării
mobilității regionale.
Obiectivul specific al acestui proiect este creşterea gradului de accesibilitate a
zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea
drumului județean DJ 503 limita județ Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja Cătanele, km. 98+000 - 140+034, L=42,034 km, Județul Argeș.
Conform secțiunii 3.1 din Ghidul solicitantului pentru apelul 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,
solicitanţii eligibili pot fi unități administrativ-teritoriale, în calitate de lider în
parteneriat cu o altă unitate administrativ-teritorială, respectiv cu comunele pe raza
căruia trece drumul județean DJ 503.
Având în vedere cele de mai sus, supunem plenului Consiliului Judeţean Argeş
aprobarea proiectului cu titlul “Modernizarea drumului judeţean DJ 503 limita
judeţ Dâmboviţa – Slobozia-Rociu-Oarja-Cătanele (DJ 702G – km3+824) km
98+000 – 140+034, jud. ARGEŞ”, aprobarea D.A.L.I. (Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie), a anexelor (Bugetul proiectului, Sursele de finanţare) şi a
acordului de parteneriat.
Director executiv,
Sorin IVAŞCU
Redactat,
Cristina Voicu Olteanu
Claudia IONESCU
Mihaela Geacăr
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PUNCTUL_2-PROIECT

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 cuprinsă în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Autoritatea Județeană de Transport și A.R.R. - Agenția Argeș vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Biroului Autoritatea Județeană de Transport;
 A.R.R. - Agenția Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Autoritatea Judeţeană de Transport
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
DE ACORD,
VICEPREŞEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee judeţene
- conform anexei -

Potrivit prevederilor:
Legii 92/2007 (modificată si completată de Legea 163/2011) a serviciilor de
transport public local, astfel:
„ART.17
(1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au următoarele atribuţii:
p) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane
prin curse regulate speciale, după caz”;
şi ale Ordinului M.I.R.A. nr. 353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I.
nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia, art.31, art.33,
art.34 şi art.35.
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se
efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a căror rază administrativă
se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R..
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale poate fi
efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un

beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul
copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul
salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul
angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.

 Având în vedere solicitarea operatorilor de transport rutier: S.C.
TESSORO CENTER S.R.L., S.C. OVIDIU TRADING S.R.L., S.C.
TRANSPRINTER MOTOPATY S.R.L., S.C.CONTINENTAL FAST LINE
S.R.L., S.C. LAURIOTOP SHOW S.R.L., conform opisului cu documentele
necesare obţinerii licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale;
 avizele primite de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Agenția Argeş,
în vederea eliberării licenţelor de traseu;
 avizele pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate eliberate de autoritãţile administraţiei publice locale pentru
traseele din anexă;
 faptul că documentele depuse corespund Legii nr.92/2007 (modificată de
Legea nr.163/2011) a serviciilor de transport public local şi Ordinului
M.I.R.A. nr.353/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia,
vă rugăm să aprobaţi eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele din anexă.
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

Vizat juridic,
Director Executiv,
Alisa CIOBANU
Director Executiv,
Alin STOICEA
Şef Birou,
Romus UNGUREANU
Intocmit
Cons.C.Voican
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PUNCTUL_3-PROIECT
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.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
39/25.08.2016 se modifică corespunzător.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:







Instituţiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Juridică Administrație Publică Locală;
Direcției Economice;
Serviciului Resurse Umane;
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș;
Domnului consilier județean Clipici Marian.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2018
Nr.___
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APROB
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
Vizat,
Secretar Judeţ
Ionel VOICA
RAPORT
cu privire la validarea desemnării nominale
a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică,
s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Arges şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu prevederile Legii nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002.
Această autoritate funcţionează în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului
poliţienesc din unitatea administrativ teritorială în care funcţionează şi prin activitatea sa, asigură
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi
securitate publică.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 modificată şi completată,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este constituită din şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean, un
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul judeţului, 6 consilieri judeţeni desemnaţi de
Consiliul Judeţean , 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele Consiliului Judeţean, şeful
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi şeful
Poliţiei Locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
Desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este validată de
către Consiliul Judeţean pentru o perioadă de 4 ani.
Conform art.9 alin.(1) şi (2), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ATOP, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, calitatea de membru se pierde în cazul în care titularul îşi
schimbă domiciliul în altă unitate administrativ teritorială ori ca urmare a revocării, iar membrii care şi-au
pierdut această calitate, din diferite motive, vor fi înlocuiţi cu alte persoane şi validaţi în prima şedinţă în
plen a Consiliului Judeţean.
În acest context, având în vedere adresa nr.6425/23.04.2018 a Partidului Social –Democrat Filiala
Argeş, propunem validarea desemnării nominale a domnului Marian CLIPICI ca membru în cadrul
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş, înlocuindu-l astfel pe domnul Marius PÎRVU.

Preşedinte
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Dorin MĂRĂŞOIU
Întocmit,
Secretariat executiv
Inspector Trăistaru Constantin

