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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 1 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii), a Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții ”Covor bituminos pe DJ 703 A tronson
cuprins intre km 7+900 - 18+950, L=11,05 km în comuna Cocu, judeţul
Argeş”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7810/30.05.2019 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările și completările ulterioare;
 Avizul CTE nr. 26/20.05.2019 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Covor bituminos pe DJ 703 A tronson
cuprins între km 7+900 - 18+950, L=11,05 km în comuna Cocu, judeţul Argeş”,
conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții ”Covor
bituminos pe DJ 703 A tronson cuprins între km 7+900 - 18+950, L=11,05 km

în comuna Cocu, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
”Covor bituminos pe DJ 703 A tronson cuprins între km 7+900 - 18+950,
L=11,05 km în comuna Cocu, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Dată astăzi __________2019
Nr.__

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ
DE DRUMURI ARGEŞ R.A.

Se aprobă,
PREŞEDINTE
Dan Constantin Manu

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel Voica

RAPORT
la proiectului de hotărâre
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii), Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru
obiectivul ,, Covor bituminos pe DJ 703 A tronson cuprins intre km
7+900 - 18+950, L=11,05 km în comuna Cocu, judeţul Argeş”
1. Situatia existent
Drumul judetean DJ 703 A Cotmeana (DN 7) - Cocu - Poiana Lacului –
Cerbu are o lungime totala 37,682 km.
In prezentul proiect din lungimea totala a drumului se trateaza
tronsonul
de drum cuprins 7+900 - 18+950, pe raza localitatii Cocu. In momentul de fata,
din punct de vedere al alcatuirii rutiere, DJ703A se prezinta la nivel de asfalt
degradat intre km 7+900-8+540 si 8+813-18+950 si piatra sparta colmatata cu
pamant intre km 8+540-8+813, avand santuri de pamant pe ambele parti care
sunt pe alocuri colmatate. Acostamentele sunt realizate din balast amestecat cu
pamant.
Lipsa lucrarilor de intretinere a drumului au facut ca planeitatea
partii
carosabile dar si starea elementelor care asigura viabilitatea generala a drumului
(santuri, accese, acostamente) sa fie intr-o stare avansata de degradare.
Datorita degradarilor severe pe care le prezinta drumul, conduc la o
ingreunare sau chiar imposibilitatea accesului in perioada cu precipitatii
abundente (ploaie/zapada).

Drumul DJ703A a fost executate cu latimea de 6.00m cu sau fara
acostamente. Partea carosabila prezinta fagase si gropi formate de numeroase
scurgeri de apa in timpul precipitatilor abundente, influientand in mod negativ
conditiile de trafic si avand implicatii si asupra starii tehnice a autovehiculelor.
In profil transversal drumul prezinta tronsoane care au forma de
covata
fapt care conduce la colectarea apelor din precipitatii spre axul drumului si nu
spre sant. Acest fenomen a dus la spalarea sistemului rutier si la formarea de
degradari.
O situatie deosebita o prezinta praful in exces, care este un factor de
disconfort major in desfasurarea circulatiei. In perioada de iarna drumul este
greu practicabile pe unele intervale de timp datorita cantitatilor de zapada care
se acumuleaza si a imposibilitatii mijloacelor de interventie de a actiona. In plan
drumul prezinta o amenajare relativ corespunzatoare.
In profil longitudinal, declivitatile se inscriu in limite rezonabile dar
se
imbunatateste acolo unde se impune si unde este posibil.
Toate degradarile descrise indica necesitatea de executie a unor
lucrari
de reabilitare si modernizare a drumului.
Comuna se află în vestul judetului Arges, pe malurile râului
Cotmeana.
Este străbătută de soseaua judeteană DJ 703A, care o leagă spre nord de
Cotmeana (unde se termină în DN7) si spre sud de Poiana Lacului (unde se
intersectează cu DN67B) si Albota (unde se termină în DN65). La Făcăletesti,
acest drum se intersectează cu soseaua judeteană DJ703E, care duce spre nordvest la Uda si spre est la Băbana, Mosoaia si Pitesti (unde se termină în
DN67B).
2. Descierea lucrarilor de baza
In stabilirea solutiei tehnice s-a tinut cont de studii de teren, studii
geotehnice si expertiza tehnica.
Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice
si geotehnice ale amplasamentului.
2.1. Sistemul rutier
Structura rutiera propusa va avea urmatoare alcatuire :

Carosabil intre km 7+900 - 8+540 si km 8+813-18+950:









4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
Geocompozit antifisura
Sistem rutier existent + Reparatii pe 5% din suprafata cu urmatorul
sistem:
4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
20 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
35cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

Carosabil intre km 8+540 - km 8+813 sistem rutier nou:
 4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
 5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
 20 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
 35cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1
Acostamente
 25 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
Din punct de vedere tehnic si economic se recomandă această solutie, se
pretează materialelor din zonă si solutiilor tehnice aplicate în utima perioadă pe
lucrări similare.
2.1.1. Scurgerea apelor si sisteme de drenaj
Scurgerea apelor în bune condiţiuni are un rol important în prevenirea
degradărilor în structura rutieră. Astfel scurgerea apelor se va realiza prin
urmatoarele tipuri de sectiuni:
 Sectiuni trapezoidale (santuri)
 Sectiuni triunghiulare (rigole)
Acestea se vor prevedea in functie de fiecare profil caracteristic. Se
recomandă profilarea unor santuri de pământ dar se vor perea in functie de
pantele de scurgere, avându-se în vedere următoarele criterii:
 pereerea şanţurilor sau rigolelor acolo unde panta longitudinală este
mai mică de 0,3% şi mai mare de 2% şi deversarea apelor în zone
posibile;
 decolmatarea tuturor podeţelor existente;
 reparapii la timpanele podetelor si amplasarea de parapeti metalici
pe acestea acolo unde lipsesc.

2.1.2. Amenajarea drumurilor laterale
Pentru amenajarea drumurilor laterale se va prevedea un sistem rutier pe o
lungime de 25.00m si o latime de 4.00-5.50m, cu acelasi sistem rutier ca pe
drumurile propuse modernizării.
Continuitatea santurilor in dreptul intersectiilor cu strazi laterale va fi
asigurata prin podete tubulare ∅500.
Intersectia cu drumurile judetene nu necesită îmbunătătiri.
2.1.3. Siguranta circulatiei
In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare se vor executa sub circulatie,
pe jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de
executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor
fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei
lucrarilor.
Se va asigura semnalizarea verticală: indicatoare de circulaţie de
avertizare şi reglementare conform normelor în vigoare.
Principalele lucrari constau in:
Carosabil
- Sapatura sistemului rutier existent.
- Asternerea stratului de balast nou cu autogrederul.
- Compactarea balastului cu cilindri compactori cu vibratatii/fara
vibratii.
- Asternerea stratului de piatra sparta.
- Compactarea stratului din piatra sparta cu cilindri compactori cu
vibratii/fara vibratii.
- Curăţarea cu perie mecanică şi amorsarea cu emulsie cationica cu
rupere rapida a stratului de piatra sparta.
- Asternerea stratului de legatura BAD22.4LEG70/100 cu
repartizatorul.
- Curăţirea cu perie mecanică şi amorsarea cu emulsie cationica cu
rupere rapida a stratului de legatura.
- Aternerea stratului de uzura BA16 RUL70/100 cu repartizatorul.
- Compactarea stratului de uzură cu cilindru compactor lis.
- Închiderea suprafeţelor cu dressing.
Santuri
- Sapatura pentru realizarea santurilor manual/mecanizat.
Semnalizare
- Montarea stalpilor.

- Montarea indicatoarelor rutiere.
- Executia marcajelor cu autovehicule speciale pentru marcaje.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA
21.218.862,37 lei cu TVA
din care constructii montaj (C+M )
17.950.693,45 lei cu TVA
2. Durata de realizare – 12 luni
3. Capacitati ( in unitati fizice si valorice)
3.1. Capacitati fizice
Sistem ruiter existent asfaltat intre km 7+900-8+540 si km 8+813-18+950:
- Lungime: 10777 m.
- Latime carosabil: 6.00 m.
- Suprafata carosabil: 64912 mp.
Sistem ruiter existent la nivel de piatra sparta intre km 8+540-8+813:
- Lungime: 273 m.
- Latime carosabil: 6.00 m.
- Suprafata carosabil: 1638 mp.
- Acostamente: 20356 mp;
- Santuri de pamant: 20356 ml;
- Podete la drumuri laterale ф 500: 32 buc;
- Podete acces proprietati ф 500: 376 buc;
- Indicatoare rutiere STOP: 39 buc;
- Marcaj trecere de pietoni: 21 buc;
- Indicatoare trecere de pietoni:40 buc;
- Presemnalizare trecere de pietoni: 40 buc;
- Limitare viteza 30km/h: 10 buc;
- Ridicarea tuturor restrictiilor: 10 buc;
- Marcaj longitudinal: 11.05 km;
- Amenajari drumuri laterale: 29 drumuri din piatra si 3 drumuri din
pamant;
3.2. Capacitati valorice
- Suprastructura 124 lei/mp.
- Infrastructura 119 lei /mp.
- Sant pamant 20 lei/ml.
- Podet la drum lateral 2577 lei/buc.

-

Podet acces la proprietati 4953 lei/buc.
Refacere timpane si decolmatat albie: 13696 lei/podet
Acostament 59 lei/mp.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi supunerea
spre analiză şi dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean din luna iunie 2019,
proiectul de hotărâre privin aprobarea D.A.L.I. (Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii), Devizului general şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul ,, Covor bituminos pe DJ 703 A tronson
cuprins intre km 7+90018+950, L=11,05 km in comuna Cocu, judetul
Arges” .

DIRECTOR GENERAL
Alina Nicolau

ŞEF SERVICIU S.M.L.P.G.C.
Cătălin ŞOVAR

Întocmit,
Pintilie Iuliana

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 2 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții ,,Covor bituminos pe DJ 735 km 0+00010+870, L=10.87km, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albești de
Muscel, județul Argeș”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7811/30.05.2019 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată ;
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată ;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările și completările ulterioare;
 Avizul CTE nr. 25/20.05.2019 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Covor bituminos pe DJ 735 km
0+000-10+870, L=10.87 km, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albești

de Muscel, județul Argeș”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții ”Covor
bituminos pe DJ 735 km 0+000-10+870, L=10.87km, localitatea Câmpulung,
Bughea de Sus și Albești de Muscel, județul Argeș”, conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
”Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000-10+870, L=10.87km, localitatea
Câmpulung, Bughea de Sus și Albești de Muscel, județul Argeș”, conform
anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.

Se aprobă,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU

Av i z a t ,
SECRETAR JUDET,
I o ne l Vo i c a
RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I.( documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii), Devizului General si a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul ,, Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000-10+870,
L=10.87km, localitatea Campulung, Bughea de Sus si Albesti de Muscel,
jud. Arges”
1.Situatia existenta
Drumul judetean DJ 735 Campulung(DN 73) – Albesti – Candesti are o
lungime totala de 11,87 km.
In prezentul proiect din lungimea totala a drumului se trateaza tronsonul de
drum cuprins intre km 0+000 – 10+870, pe raza localitatilor Campulung,
Bughea de Sus si Albesti de Muscel. Acest tronson in momentul de fata, din
punct de vedere al alcatuirii imbracamintii rutiere, prezinta asfalt degradat intre
km 0+000-0+850 si 1+200-11+211 si piatra sparta colmatata cu pamant intre km
4+950-5+000 unde a avut loc si o alunecare de teren. Intre km 9+863 si km
9+941 a avut loc cea de-a doua alunecare de teren. Intre km 0+850 si km 1+200
asfaltul se prezinta in stare buna si nu necesita interventie. Intre km 0+000 si km
1+600 drumul prezinta profil de strada urbana cu trotuare si borduri denivelate
avand canalizare pluviala. In rest drumul prezinta santuri de pamant pe ambele
parti care sunt pe alocuri colmatate. Acostamentele sunt realizate din balast
amestecat cu pamant.
Drumul DJ735 a fost executate cu latimea de 4.00-7.00m cu sau fara
acostamente. Partea carosabila prezinta fagase si gropi formate de numeroase
scurgeri de apa in timpul precipitatilor abundente, influientand in mod negativ
conditiile de trafic si avand implicatii si asupra starii tehnice a autovehiculelor.
In profil transversal drumul prezinta tronsoane care au forma de covata
fapt care conduce la colectarea apelor din precipitatii spre axul strazii si nu spre
sant.
Acest fenomen a dus la spalarea sistemului rutier si la formarea de
degradari.
O situatie deosebita o prezinta praful in exces, care este un factor de
disconfort major in desfasurarea circulatiei. In perioada de iarna drumul este
greu practicabile pe unele intervale de timp datorita cantitatilor de zapada care
se acumuleaza si a imposibilitatii mijloacelor de interventie de a actiona.

In plan drumul prezinta o amenajare relativ corespunzatoare.
In profil longitudinal, declivitatile se inscriu in limite rezonabile dar se
imbunatatii acolo unde se impune si unde este posibil.

Toate degradarile descrise indica necesitatea de executie a unor lucrari de
reabilitare si modernizare a drumului.
2. Descrierea lucrarilor de baza
In stabilirea solutiei tehnice s-a tinut cont de studii de topografice, studiu
geotehnic si expertiza tehnica.
Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice si
geotehnice ale amplasamentului.
2.1. Sistem rutier
Structura rutiera propusa va avea urmatoarea alcatuire:
Carosabil
km 0+000 - 0+850 si km 1+200-1+600:
 4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
 5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
 Geocompozit antifisura
 Sistem rutier existent
+
Reparatii pe 10% din suprafata cu urmatorul sistem:
 4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
 5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
 20 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
 35cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1
km 4+950 - km 5+000 si km 9+863 – km 9+945sistem rutier nou:
 4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
 5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
 20 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
 35cm fundatie din balast conform SR EN 13242+A1
km 1+600-km 4+950, km 5+000 – km 9+863 si km 9+945 – km 11+211:
 4cm strat de uzură BA16RUL70/100 conform AND 605
 5cm strat de legătură BAD22.4 LEG 70/100 conform AND 605
 15 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1
 Asfalt frezat si pastrat in amplasament
Acostamente
 25 cm fundatie de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1

Scurgerea apelor si sisteme de drenaj
Scurgerea apelor în bune condiţiuni are un rol important în prevenirea
degradărilor în structura rutieră. Astfel scurgerea apelor se va realiza prin
urmatoarele tipuri de sectiuni:
 Sectiuni trapezoidale (santuri)
 Sectiuni triunghiulare (rigole)
Acestea se vor prevedea in functie de fiecare profil caracteristic. Se
recomandă profilarea unor santuri de pământ dar se vor perea in functie de
pantele de scurgere, avându-se în vedere următoarele criterii:
 pereerea şanţurilor sau rigolelor acolo unde panta longitudinală este
mai mică de 0,3% şi mai mare de 2% şi deversarea apelor în zone
posibile;
 decolmatarea tuturor podeţelor existente;
 reparatii la timpanele podetelor si amplasarea de parapeti metalici
pe acestea acolo unde lipsesc.

Amenajarea drumurilor laterale
Pentru amenajarea drumurilor laterale se va prevedea un sistem rutier pe o
lungime de 25.00m si o latime de 4.00-5.50m, cu acelasi sistem rutier ca pe
drumurile propuse modernizării.
Continuitatea santurilor in dreptul intersectiilor cu strazi laterale va fi
asigurata prin podete tubulare ∅500.
Intersectia cu drumurile judetene nu necesită îmbunătătiri.
Siguranta circulatiei
In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare se vor executa sub circulatie,
pe jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de
executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor
fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei
lucrarilor.
Se va asigura semnalizarea verticală: indicatoare de circulaţie de
avertizare şi reglementare conform normelor în vigoare.
Consolidari
Pentru realizarea stabilizarii alunecarii de teren de la km 4+950- km
5+000 se propune realizarea unor piloti forati de diametru 1080 mm pe toata
lungime alunecarii de teren. Adamcimea de introducere a pilotilor va fi de
minimum 10m de la planul de alunecare cu realizarea in amonte a unui sant de
beton cu dren. Acostamentele vor fi impermeabilizate pe zona alunecarii.
La km 9+863-km 9+945 pentru stabilizarea alunecarii se propune un zid
de gabioane si inlocuirea sau tratarea materialului din corpul drumului pe o
adancime de minimum 0.5m sub fundatia actuala pe o geogrila triaxiala pe toata

suprafata. In zona de debleu se va realiza sant betonat cu dren longitudinal si
acosatamente impermeabilizate.
Principalele lucrari constau in:
Carosabil
- Sapatura sistemului rutier existent.
- Asternerea stratului de balast nou cu autogrederul.
- Compactarea balastului cu cilindri compactori cu vibratatii/fara
vibratii.
- Asternerea stratului de piatra sparta.
- Compactarea stratului din piatra sparta cu cilindri compactori cu
vibratii/fara vibratii.
- Curăţarea cu perie mecanică şi amorsarea cu emulsie cationica cu
rupere rapida a stratului de piatra sparta.
- Asternerea stratului de legatura BAD22.4LEG70/100 cu
repartizatorul.
- Curăţirea cu perie mecanică şi amorsarea cu emulsie cationica cu
rupere rapida a stratului de legatura.
- Aternerea stratului de uzura BA16 RUL70/100 cu repartizatorul.
- Compactarea stratului de uzură cu cilindru compactor lis.
- Închiderea suprafeţelor cu dressing.
Santuri
- Sapatura pentru realizarea santurilor manual/mecanizat.
- Turnarea betonului la santuri
Semnalizare
- Montarea stalpilor.
- Montarea indicatoarelor rutiere.
- Executia marcajelor cu autovehicule speciale pentru marcaje.

Principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei sunt:
1.Valoarea totala a investitiei(INV), inclusiv TVA (lei):
• 30.478.510,47 lei cu TVA
din care constructii montaj( C+M):
• 25.799.266,56 lei cu TVA
2.Durata de realizare – 12 luni
3.Capacitati(in unitati fizice si valorice)
Capacitati fizice:
Sistem rutier existent asfaltat intre km 0+000-4+950 si km 5+000-11+211:
- Lungime: 11161m.
- Latime carosabil: 4.00-7.00m.
- Suprafata carosabil: 66966mp.

Sistem rutier existent la nivel de piatra sparta intre km 4+950-5+000 si km
9+863 – km 9+945:
- Lungime: 132m.
- Latime carosabil: 6.00m.
Suprafata carosabil: 792mp.
Acostamente: 18582mp;
Santuri de pamant: 5198ml;
Podete la drumuri laterale Ø500: 32 buc;
Podete acces proprietati Ø500: 546 buc;
Indicatoare rutiere STOP: 47 buc;
Marcaj trecere de pietoni: 24 buc;
Indicatoare trecere de pietoni:46buc;
Presemnalizare trecere de pietoni: 46buc;
Limitare viteza 30km/h: 18 buc;
Ridicarea tuturor restrictiilor: 18 buc;
Marcaj longitudinal: 11.211km;
Amenajari drumuri laterale: 27 drumuri din piatra si 2 drumuri din
pamant;
Capacitati valorice:
Suprastructura 124 lei/mp.
Sant pamant 20 lei/ml.
Podet la drum lateral 3577 lei/buc.
Podet acces la proprietati 4953 lei/buc.
Refacere timpane si decolmatat albie: 64571 lei/podet
Acostament 59 lei/mp.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi supunerea
spre analiză şi dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean din luna iunie 2019,
proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ,, Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000-10+870,
L=10.87km, localitatea Campulung, Bughea de Sus si Albesti de Muscel,
jud. Arges”.
DIRECTOR GENERAL
Alina Nicolau

SEF SERVICIU S.M.L.P.G.C.
Catalin Sovar
Intocmit,
Pintilie Iuliana

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
Operator de date personale nr.37708

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. 7870/31.05.2019 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. 7812/30.05.2019;
 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

 Doamna consilier județean Eftene Diana - Elena va deveni membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș și îl va înlocui pe domnul
Clipici Marian 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, cu completările și modificările ulterioare, se modifică
corespunzător prevederilor art.1.
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;
Doamnei consilier județean Eftene Diana - Elena.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poştal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220132
www.cjarges.ro

APROB
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
Vizat,
Secretar Judeţ
Ionel VOICA
RAPORT

privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș
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. 95/29.05.2019 a Partidului Social –Democrat
Filiala Argeş, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 7812/30.05.2019, propunem validarea
desemnării nominale a doamnei Eftene Diana - Elena ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Argeş, înlocuindu-l astfel pe domnul Marian CLIPICI.

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

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 4 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind închirierea unor imobile aflate în patrimoniul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 7164/20.05.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, actualizată;
 Art. 1777-1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
reactualizată;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 32/24.03.2010 pentru
aprobarea procentului repartizat C.J. Argeş din sumele încasate cu titlu
de chirii pentru spaţiile aflate în domeniul public al Judeţului Argeş;
În temeiul prevederilor art.97, alin.1 coroborat cu art.115, alin.1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă închirierea pe o perioada de 5 ani, a unui spațiu cu destinaţie
medicală sau conexă actului medical în suprafaţă de 12,86 mp (o cameră în
suprafaţă de 8,94 mp împreună cu spaţiile comune aferente), aflat în domeniul
privat al Județului Argeș, situat în incinta imobilului Policlinica Stomatologică,
din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 41, identificat conform anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă închirierea pe o perioada de 5 ani, a unui imobil (teren şi
construcţie), aflat în domeniul public al Județului Argeș, situat în oraşul
Costeşti, str. Zorilor nr. 10, identificat conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcția Tehnică
va iniţia procedurile legale de închiriere a imobilelor identificate la art.1 și art. 2.

ART.4. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice;
 Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_______

Anexa
cuprinzând imobilele propuse pentru închiriere

Denumirea imobilului
conform plan de amplasament

Loturi
spaţiul propriu/spaţiile
comune

Policlinica Stomatologică
Piteşti, b-dul Republicii nr. 41

Camera Lot 1 etaj
(policlinica)
Holuri, depozit, grupuri
sanitare, Lot 2
(policlinică)+Lot 8 (bloc)

TOTAL

Suprafaţa
-mp -

8,94
4,25%x92,28= 3,92

12,86 mp

Anexa nr. 2
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_______

Denumirea imobilului
conform plan de amplasament
Sediu fost District Costesti,
Str. Zorilor nr. 10, orasul Costesti

Date identificare
Teren
Constructie C1

Suprafaţa
2193 mp
67 mp

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
În incinta Policlinicii Stomatologice Pitești, b-dul Republicii nr. 41,
imobil aflat în domeniul privat, Județul Argeș deține un spațiu cu destinaţie
medicală sau conexă actului medical în suprafaţă de 12,86 mp - format dintr-o
cameră (S=8,94 mp) împreună cu spaţiile comune aferente, care poate fi supus
procedurii de închiriere.
De asemenea, Judeţul Argeş deţine un imobil fost district de drumuri, aflat
în domeniul public, format din teren şi o construcţie, situat în oraşul Costeşti,
str. Zorilor nr. 10, care se pretează pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
actualizată, al art. 1777-1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
reactualizată, propunem închirierea imobilelor la care facem referire identificate
conform anexei şi planurilor cadastrale, pentru o perioadă de 5 ani.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
Întocmit
Rodica Dumitrescu

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 5 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a unui
imobil aflat în domeniul privat al judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 7003/16.05.2019 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
proprietatea statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;
 Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
 Art. 91 coroborat cu art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
 Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 2622/09.05.2019;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit.c)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului
Argeș a imobilului Construcție anexă (Depozit carburanți), având suprafața
construită de 13 mp, identificat prin numărul cadastral 80804-C11, situat în
comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș.
ART.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a
imobilului identificat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr. 447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.
ART.4. Spitalul de Recuperare Brădet va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Tehnice;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi __________2019
Nr.___

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_______

Nr.
crt.

Nr. de
inventar

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1

02959

Construcție
Spital de Recuperare
anexă (Depozit Brădet,
carburanți)
com. Brăduleț, sat Brădetu
Sc = 13 mp

Anul
Valoare
dobândirii inventar
1975

2.400,00
lei

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ

APROBAT

SERV. EVID. ADMIN. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
Prin adresa nr. 2622/09.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
6589/09.05.2015, Spitalul de Recuperare Brădet aduce la cunoştinţă faptul că imobilul
Construcție anexă (Depozit carburanți), având suprafața construită de 13 mp, identificat prin
numărul cadastral 80804-C11, nu mai corespunde destinației pentru care a fost construit –
stocare combustibil lichid ușor, precum și cerințelor de utilizare, întrucât există riscul ca din
cauza degradării pereților și a infiltrațiilor apelor pluviale și/sau subterane, conținutul să fie
deversat în exterior, având efect poluant asupra mediului înconjurător.
În temeiul art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată şi O.G. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc proprietatea statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, propunem elaborarea unui proiect de hotărâre prin care imobilul
C11, în suprafaţă de 13 mp, situat în com. Brăduleț, sat Brădetu, să fie trecut din domeniul
public în domeniul privat al judeţului Argeş în vederea scoaterii din funcţiune şi casării,
astfel:
Nr.
crt.

Nr. de
inventar

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1

02959

Construcție
Spital de Recuperare
anexă (Depozit Brădet,
carburanți)
com. Brăduleț, sat Brădetu
Sc = 13 mp

Anul
Valoare
dobândirii inventar
1975

2.400,00
lei

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 6 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii unor terenuri din domeniul public al
Comunei Mihăești în domeniul public al Judeţului Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 7089/17.05.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 9, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
 Art. 115, alin. 1, lit.c), art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, actualizată;
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se solicită Consiliului Local Mihăești transmiterea din domeniul public
al comunei Mihăești în domeniul public al județului Argeș a unor terenuri în
suprafață de 1969 mp, respectiv 1529 mp, în vederea construirii unui pod în
comuna Mihăești, identificate conform planurilor de amplasament, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Tehnică și Consiliul Local Mihăești vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Consiliului Local al Comunei Mihăești;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.__

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SE APROBĂ
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA
RAPORT

Investiţia „Pod pe DJ 738 Jugur – Drăghici – Mihăeşti peste Râul
Târgului, în Comuna Mihăeşti”, cu finanţare prin Programul naţional de
dezvoltare locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 - actualizată, constă în
construirea unui pod nou care va fi amplasat în intravilanul localităţii Mihăeşti,
peste Râul Târgului, în proximitatea podului existent la km 21+900. Aceasta
presupune ca traseul actual al drumului judeţean DJ 738 să fie deviat pe
terenurile alăturate, situate de o parte şi de alta a râului şi aflate în domeniul
public al comunei Mihăeşti, conform proiectului tehnic.
În vederea continuării investiţiei, în temeiul prevederilor art.9, alin.4
din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată, ale art.
115, alin. 1, lit.c), art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată, actualizată, am întocmit prezentul
proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii terenurilor în suprafaţă de
1969 mp, respectiv de 1529 mp, identificate conform planurilor de amplasament
anexate, din domeniul public al Comunei Mihăeşti, în domeniul public al
Judeţului Argeş.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
Întocmit,
Dumitrescu Rodica

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 7 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de administrare temporară a DJ 704 C de
către Consiliul Local Călinești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 7088/17.05.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123, alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
 Art. 22^1 (3) din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor
republicată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Adresa Primăriei Comunei Călinești nr. 3238/08.04.2019;
 Hotărârea Consiliului Local Călinești nr. 25/28.03.2019 prin care solicită
prelungirea preluării în administrare temporară a DJ 704C, de la
Consiliul Județean Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. C
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă prelungirea perioadei de administrare temporară de către
Consiliul Local al Comunei Călinești a DJ 704C Radu Negru – Vrănești – Udeni
– Cătanele (DJ 702G), L=10 km, aflat în domeniul public al județului Argeș, de
la 5 ani la 8 ani, în vederea reabilitării.
ART.2. Art. 1 al Hotărârii consiliului județean nr. 100/12.04.2018 se modifică
corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va
încheiat Actul adițional la Contractul de administrare.
ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Consiliului Local al Comunei Călinești;
Direcției Tehnice;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE
Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT

Prin adresa nr. 3238/08.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
5002/09.04.2019, Primăria Comunei Călinești solicită prelungirea perioadei preluării
în administrare temporară a DJ 704 C (prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr
100/12.04.2018 s-a aprobat darea în administrare pe o perioadă de 5 ani, Consiliului
Local al Comunei Călinești a DJ 704 C, în vedere reabilitării), de la 5 la 8 ani. În
acest sens Consiliul Local al Comunei Călinești a adoptat Hotărârea nr. 25/28.03.2019,
anexată în original la prezentul raport.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, al art. 867, 868 și 869, din
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, și al art. 22^1(3) din Ordonanța
43/1997 privind regimul drumurilor republicată, propunem prelungirea perioadei de
administrare temporară a DJ 704 C de către Consiliul Local Călinești de la 5 ani la 8
ani, în vederea reabilitării.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

ȘEF S.E.A.P.D.
Dumitrescu Rodica

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 8 - Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii), a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Amenajare spații amplasare echipamente radiologice (RMN)”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8332/07.06.2019 al Spitalului de Pediatrie Pitești;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată ;
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată ;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații amplasare
echipamente radiologice (RMN)”, conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții „Amenajare
spații amplasare echipamente radiologice (RMN)”, conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Amenajare spații amplasare echipamente radiologice (RMN)”, conform anexei
nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Spitalul de Pediatrie Pitești și Direcția Economică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Spitalului de Pediatrie Pitești;
 Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

NR. INREG..................../07.06.2019

RAPORT
Privind aprobarea DALI – Documentatie autorizare lucrari de interventie, a Devizului
general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Amenajare spatii amplasare
echipamente radiologice (RMN)”
1. Situatia existenta si necesitatea lucrarilor de interventii
Tema cu fundamentarea investitiei si oportunitatii avute la elaborarea studiului:
• Tema beneficiar
• Normativele si standardele in vigoare
Tema de proiectare s-a intocmit de SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI, Jud Arges.
In urma celor prezentate “continutul temei program propune solutia de : Amenajare
spatii amplasare echipamente radiologice (RMN).
Structura de rezistenta la constructia aflata pe amplasament : cadre beton armat,
fundatii de beton-grinzi fundare, plansee beton, pereti zidarie.
Constructia propusa : sistem de fundare – radier general din beton armat. Planseul
peste parter va fi din beton armat.
In conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului PITESTI, imobilul se
afla in zona centrala, zona de locuinte si functiuni complementare.
Cladirea dateaza de la inceputul anilor 1980.
Imobilul alcatuit din teren si cladire, apartine domeniului public al Judetului Arges
Adresa actuala amplasamentului este strada Dacia, nr. 1
Cladirea este un spital cu structura pavilionara si este edificata intre anii 1980-1984 si
are regim de inaltime S+P+7E, fundatia si elevatia sunt din beton, structura cadre beton armat,
plansee din beton iar acoperisul tip terasa.
Finisajele sunt refacute fiind pastrate integral ornamentele interioare si exterioare,
pardoselile sunt din gresie si PVC pe holuri si in grupurile sanitare, iar cele din birouri sunt
din PVC si partial parchet laminat.
Compartimentarile sunt din pereti din zidarie de caramida si partial din BCA
Suprafata terenului este de cca 7800.00mp
Suprafata construita desfasurata de cca 13734.33mp.zona parter care se
realizeaza/extinde si reprezinta obiectul de investitii este parterul. Suprafata existenta ce se
reabiliteaza ese utila de 117.00mp, suprafata extindere – arie construita este 69.37mp,
suprafata desfasurata este 69.37mp/ arie utila = 56.78mp, rampa de acces reconstruita =
25.55mp.
2. Descrierea lucrarilor de baza

2 .1. Arhitectura
Se urmareste extinderea cu un corp cu regim de inaltime parter pe latura de vest a
cladirii existente, pentru aceasta se vor realiza urmatoarele lucrari:
• Demolarea rampei existente pe amplasament
• Realizarea sapaturii generale pana la cota indicata in proiect pentru indepartarea
stratului de umplutura existent pe amplasament
• Realizarea straturilor de piatra sparta urmat de stratul de balast stabilizat
• Realizarea extinderii noi cu rost de separatie fata de cladirea existenta strapuns si la
nivelul fundatiilor;
• Deoarece, conform expertizei tehnice exista un nivel de siguranta rational, pentru
realizarea lucrarilor propuse nu este necesara consolidarea cladirii S+P+7E existente;
• sistem de fundare – radier general din beton armat. Planseul peste parter va fi din
beton armat.
2.2. Instalatii electrice
Executarea lucrarilor de instalatii electrice se va face coordonat cu lucrarile
de
constructii, instalatii sanitare si termice. Aparatajul si conductele instalatiilor de fluide
medicale, de alarmare medicala locala in situatie de urgenta si a altora similare nu fac parte
din prezenta documentatie, se vor proteja si mentine in functiune conform cu indicatiile
beneficiarului.
Instalatiile electrice din camera tehnica si cea a echipamentului RMN nu fac parte din
prezenta documentatie fiind in sarcina furnizorului de echipamente care va asigura si
montajul.
Pentru echipamentele RMN furnizorul a indicat necesara asigurarea alimentarii cu
energie electrica pentru o putere de 65 KW. Alimentare cu energie electrica a echipamentelor
RMN se va face din postul trafo existent cu un cablu electric in montaj aparent pe fatada
posterioara a cladirii spitalului pina in tabloul electric al echipamentelor, montat in Camera
tehnica
Instalatii electrice interioare cuprind:
-Circuitele monofazice de iluminat interior
-Circuitele monofazice de prize
-Circuite de iluminat de siguranta
-Circuite de curenti slabi: telefon, TV, voce-date
-Instalatia de protectie
Se vor monta doua noi instalatii de control acces la usile ce se vor monta la intrarea pe
holul principal .
2.3. Instalatii sanitare
Din punctul de vedere al instalatiilor sanitare s-au tratat :
- instalatia interioara de alimentare cu apa rece a obiectelor sanitare din coloanele
existente
- instalatia interioara de alimentare cu apa calda a obiectelor sanitare din coloanele
existente
- instalatia interioara de canalizare menajera si evacuare ape uzate la coloanele de
canalizare existente
2.4. Instalatii termice

Conductele de racord folosite pentru alimentarea cu agent termic al corpurilor de
incalzire vor fi din polipropilena reticulara tip PPR+Al gri si se vor monta aparent.La trecerile
prin pereti conductele se vor monta in tuburi de protectie.
La executie se va respecta diametrele conductelor indicate in proiect, pentru a se
realiza o buna circulatie a agentului termic, care va asigura si o echilibrare hidraulica
corespunzatoare a instalatiei
Instalatiile de ventilatie, de incalzire-racire din camera tehnica si cea a echipamentului
RMN vor fii livrate la pachet cu aparatul.
2.5. Fluide medicale
In aceasta locatie vor fi prevazute si instalatii de distributie a urmatoarelor gaze
medicale: oxigen, aer comprimat respirabil.
3. Principalii indicatori tehnico - economici
Valoarea totala a investitiei exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA in
conformitate cu devizul general anexat:
517.862,11 lei cu TVA inclus, din care :
435.178,24 lei fara TVA
82.683,87 lei TVA 19%
Valoare constructii montaj (C+M) :
423.830,88 lei cu TVA inclus, din care :
356.160,40 lei fara TVA
67.670,48 lei TVA 19%
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati supunerea spre
analiza si dezbatere, in plenul Consiliului Judetean din luna iunie 2019, a proiectului de
hotarare privind aprobarea DALI – Documentatie autorizare lucrari de interventie, a
Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Amenajare
spatii amplasare echipamente radiologice (RMN)”.

SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI
MANAGER,
Ec.Florina Gheorghe
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Georgeta Gugiu
SEF SERVICIU TEHNIC ADMINISTRATIV
Ing. Ene Gheorghe

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
Operator de date personale nr.37708

Punctul – 9 – Proiect

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 8294/07.06.2019 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 6052/06.06.2019;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Șuici nr.742/27.05.2019;
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2019, conform anexei nr. 1, 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. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2019
Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. _______/________2019
APROBAT,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

RAPORT
Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita prin adresa nr.6052/06.06.2019
utilizarea, din excedentul bugetar inregistrat de spital la finele anului 2018, a
sumei de 518 mii lei pentru a realiza lucrarile de proiectare si executie
amenajare spatii amplasare echipamente radiologice (RMN) achizitionate prin
Proiectul Bancii Mondiale privind Reforma Sectorului Sanitar-Imbunatatirea
Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar. Influentele se regasesc in anexele nr.1
si 2.
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici solicita prin adresa
nr.742/27.05.2019 suplimentarea valorii lucrarilor de reparatie capitala sarpanta
Pavilion P+2 cu suma de 30 mii lei. Suma solicitata va fi asigurata prin virarea
de credite bugetare de la cheltuieli cu bunuri si servicii la cheltuieli de capital in
cadrul bugetului finantat din venituri proprii. Influentele se regasesc in anexele
nr.1 si 2.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform anexei nr.1
si actualizarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de
finantare conform Anexei nr. 2.
DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU
SEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

