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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, însoțit de Raportul Direcției Economice nr.
12884/11.08.2020;
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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 17.08.2020
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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, însoțit de Raportul Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională nr. 13019/13.08.2020;
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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
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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, însoțit de Raportul Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională nr. 13018/13.08.2020;
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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 17.08.2020
Nr. 185

Anexa la
Hotărârea de consiliu județean nr. 185/17.08.2020
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 traseu 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 traseu 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%.

