
BugetuljudeþuluiArgeº
pentruanulîncurs-
612,53milioanelei

Reporter: Cum aþi depãºit cei
doi ani de pandemie? Ce dificultã-
þi în implementarea obiectivelor
de investiþii întâmpinaþi de când a
fost declaratã pandemia?

CJ Argeº: Efectele crizei provo-
cate de COVID-19 au fost resimþi-
te ºi în implementarea proiectelor
cu finanþare internaþionalã, deter-
minând unele întârzieri în execu-
þia acestora ºi decalând termenele
de finalizare. Contagiozitatea ridi-
catã a coronavirusului care a afec-
tat ºi membrii echipelor de imple-
mentare a proiectelor a generat
suplimentarea volumului de

muncã ºi încãrcarea personalului
rãmas cu mai multe responsabili-
tãþi.

Reporter: În ce mod a fost afec-
tatã activitatea instituþiei de criza
politicã prin care am trecut?

CJ Argeº: Activitatea în dome-
niul accesãrii ºi implementãrii
fondurilor europene are la bazã
reglementãri, manuale, ghiduri
dezvoltate ºi stabilite la nivel de
programe operaþionale (docu-
mente strategice multianuale
prezentate de un stat membru al
Uniunii Europene ºi adoptate de
Comisia Europeanã), nefiind afec-

tatã direct de crizele politice.

Reporter: Ce obiective de inves-
tiþii aveþi pentru anul în curs?

Pe fonduri europene, Consiliul
Judeþean Argeº are în implemen-
tare urmãtoarele proiecte:

Domeniul Infrastructurã

rutierã, eficienþã energeticã ºi

iluminat public

- Modernizare DJ 504 lim. Jud.
Teleorman - Popeºti - Izvoru - Re-
cea - Cornãþel - Vulpeºti (DN65A),
km 110+700-136+695, l=25,995
km, com. Popeºti, Izvoru, Recea,
Buzoieºti, jud. Argeº (valoare pro-

iect: 85,91 milioane lei - proiect ce
se va finaliza în anul 2022);

- Modernizare DJ 503 lim. Jud.
Dâmboviþa - Slobozia - Rociu -
Oarja - Catanele, km 98+000 -
140+034, l = 42,034 km (valoare
proiect: 99,81milioane lei);

- Creºterea eficienþei energetice
a Spitalului de recuperare Brãdet
(valoare proiect: 4,27 milioane lei
- proiect care se va finaliza în luna
aprilie 2022);

- Creºterea eficienþei energetice
a Palatului Administrativ situat în
Piteºti - Piaþa Vasile Milea, nr. 1, ju-
deþul Argeº (valoare proiect:
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Bugetul judeþului Argeº pentru anul în curs este de 612.530.000 lei,
dupã cum ne-au spus reprezentanþii autortãþii. Potrivit acestora, în

2022, cheltuielile sunt alocate pentru secþiunea de dezvoltare în pro-
porþie de 50% din total.



34,46 milioane lei).

Domeniul turism, patrimoniu

natural ºi cultural, inclusiv

servicii conexe

- Restaurarea Muzeului Judeþe-
an Argeº - consolidarea, proteja-
rea ºi valorificarea patrimoniului
cultural (valoare proiect: 21,46 mi-
lioane lei);

- Restaurarea Galeriei de artã
"Rudolf Schweitzer - Cumpãna"-
consolidarea, protejarea ºi valori-
ficarea patrimoniului cultural (va-
loare proiect: 19,57 milioane lei;

- Conservarea ºi consolidarea
Cetãþii Poenari - Argeº (valoare
proiect: 23,26 milioane lei.

Domeniul Infrastructura de

servicii sociale ºi medicale

- Extindere, modernizare ºi dota-
re spaþii urgenþã la Spitalul de Pe-

diatrie Piteºti (valoare proiect:
3,43 milioane lei;

- Extindere ºi dotare spaþii ur-
genþã ºi amenajãri incintã Spital
Judeþean de Urgenþã Piteºti (va-
loare proiect: 12,96 milioane lei;

- Extinderea ºi dotarea ambula-
toriului integrat al Spitalului Jude-
þean de Urgenþã Piteºti (valoare
proiect: 16,06 milioane lei;

- Extinderea, modernizarea ºi do-
tarea ambulatoriului integrat al
Spitalului de Pediatrie Piteºti (va-
loare proiect: 16,25 milioane lei.

Domeniul Capacitate ºi

Eficienþã Administrativã

- Implementarea unor mãsuri ºi
instrumente destinate îmbunãtã-
þirii proceselor administrative în
cadrul Consiliului Judeþean Argeº
(valoare proiect: 2,94 milioane lei
- proiect care se va finaliza în luna

aprilie 2022).
Pentru perioada de programare

2021-2027 se va avea în vedere
accesarea de fonduri nerambur-
sabile, în funcþie de criteriile de
eligibilitate ce vor fi prezentate în
ghidurile solicitantului.

În ceea ce priveºte proiectele fi-
nanþate prin PNDL II sau din fon-
duri de la bugetul local, cel mai
importante ºi care vizeazã infra-
structura rutierã ºi de sãnãtate,
sunt:

-"Modernizare DJ 703 B Pãdure-
þi (DJ 679)-Costeºti (DN 65A), km
48+975-59+287, L=10,312 km, la
Lunca Corbului ºi Costeºti";

-"Pod peste râul Neajlov, în sat
Siliºtea, com. Cãteasca, judeþul
Argeº";

-"Pod pe DJ 738 Jugur-Drãghici
Mihãeºti, peste râul Târgului, km
21+900, în comuna Mihãeºti";

- "Pod pe DJ 703 H Curtea de
Argeº (DN 7 C)-Valea Danului-Ce-
pari, km 0+597, L=152m, în comu-
na Valea Danului";

- "Consolidare ºi reabilitare Spi-
tal Judeþean de Urgenþã Piteºti";

- "Staþie de Epurare ape uzate ºi
reþea de canalizare menajerã" afe-
rentã unitãþilor medicale: Spitalul
de Boli Cronice Cãlineºti, Unitatea
de Asistenþã Medico-Socialã Cãli-
neºti, Centrul de Recuperare ºi Re-
abilitare Neuropsihiatricã Cãli-
neºti ºi Centrul de Permanenþã
Cãlineºti din comuna Cãlineºti, ju-
deþul Argeº.

Reporter: Ce investiþii de tip
smart implementaþi?

C J A r g e º : Î n pr og r am ar e a
2014-2020, iniþiativele de tip
"smart" au fost dedicate adminis-
traþiilor publice locale - oraºe ºi
municipii reºedinþã de judeþ, Consi-
liul Judeþean Argeº neavând cali-
tatea de solicitant eligibil.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi ºi ce buget alocaþi în acest an
pentru proiectele smart?

CJ Argeº: Dupã apariþia ghiduri-
lor solicitantului, pentru perioada
de programare 2021-2027, în fun-
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"Unul dintre proiectele aflate în implementare
este restaurarea Muzeului Judeþean Argeº -
consolidarea, protejarea ºi valorificarea
patrimoniului cultural (valoare proiect:
21,46 milioane lei)".



cþie de eligibilitatea Consiliului
Judeþean Argeº, ne vom îndrepta
atenþia spre accesarea acestor
proiecte ce vor viza digitalizarea
administraþiei publice, tranziþia
verde ºi specializarea inteligentã.

Bugetul judeþului Argeº pe anul
2022 este de 612.530.000 lei. Anul
acesta, 50% din total cheltuielilor
sunt alocate pentru secþiunea de
dezvoltare. Sumele alocate pen-
tru dezvoltare vor fi folosite pen-
tru cele:

31 de proiecte cu finanþare din

fonduri europene, pe care CJ

Argeº ºi instituþiile

subordonate le au în

implementare

Judeþul Argeº este beneficiarul
unor proiecte a cãror valoare tota-
lã este de 519.996.000 lei. Pentru
anul 2022 este propusã suma de

288.055.000 lei, dupã cum urmea-
zã:

- 170.482.000 lei din bugetul lo-
cal;

- 94.178.000 lei din bugetul in-
stituþiilor finanþate din venituri
proprii;

- 23.475.000 lei din bugetul cre-
ditelor interne.

4 proiecte pe care CJ. Argeº le

mai are în implementare prin

PNDL II (din cele 9 pe care le-a

avut)

Judeþul Argeº este beneficiarul
unor proiecte a cãror valoare tota-
lã este de 149.276.000 lei. Pentru
anul 2022 este propusã suma de
98.398.000 lei:

- 93.813.000 lei din subvenþii de
la bugetul de stat;

- 4.585.000 lei din bugetul local.
Din bugetul local ºi din exce-

dentul bugetului local vor fi finan-
þate zece proiecte de infrastructu-
rã rutierã ºi alte cinci prin transfe-
ruri de cheltuieli de capital din Sã-
nãtate (ex. noul corp de clãdire al
Spitalului Judeþean), reparaþii ca-
pitale, dotãri, documentaþii tehni-
co-economice, cofinanþãri, obiec-
tive.

Pentru finanþarea cheltuielilor
din secþiunea de dezvoltare, unde
s-a alocat în plus ºi suma de de
11.915.000 lei din excedentul bu-
getului local la 31.12.2021.

Reporter: Care sunt domeniile
prioritare de investiþii?

CJ Argeº: Domeniile prioritare
de investiþii ale judeþului Argeº
sunt infrastructura rutierã, efi-
cienþa energeticã; turismul, patri-
moniu natural ºi cultural, inclusiv
serviciile conexe; infrastructura
de servicii sociale ºi medicale; ca-
pacitatea ºi eficienþa administrati-
vã.

Prioritãþile din domeniul fondu-
rilor internaþionale reprezintã

continuarea ºi finalizarea obiecti-
velor de investiþii aflate în derula-
re prin Programul Operaþional Re-
gional 2014-2020, Programul
Operaþional Capacitate Admini-
strativã ºi accesarea unor noi axe
pr ior i tare pr in programarea
2021-2027.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

CJ Argeº: A fost demaratã licita-
þia de realizare a documentaþiilor
tehnice (SF+PT) pentru proiectul
Modernizare DJ 679: Pãduroiu
(DN 67B) - Lipia - Popeºti - Lunca
Corbului - Pãdureþi - Cieºti - Fâlfa-
ni - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim.
Ju d . Olt , km 0 +0 0 0 - 4 8 . 2 2 2 ;
L=47,670 km, pentru care a fost
solicitatã finanþare prin Progra-
mul Operaþional Asistenþã Tehni-
cã 2014-2020, în vederea pregãti-
rii proiectului de infrastructurã ru-
tierã de interes judeþean.

De asemenea, va fi scos la licita-
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"În ceea ce priveºte proiectele finanþate prin
PNDL II sau din fonduri de la bugetul local,
cel mai important ºi care vizeazã
infrastructura rutierã este modernizarea
DJ 703 B Pãdureþi (DJ 679)-Costeºti (DN 65A),
km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca
Corbului ºi Costeºti".



þie obiectivul de investiþii "Conso-
lidare ºi reabilitare Spital Judeþe-
an de Urgenþã Piteºti.

Reporter: Ce strategie de dez-
voltare aveþi pe termen scurt, me-
diu ºi lung?

CJ Argeº: La nivelul Consiliului
Judeþean Argeº au fost realizate:
Strategia de dezvoltare teritorialã
integratã a teritoriului Argeº Mu-
scel, Strategia de dezvoltare a ser-
viciilor sociale la nivelul judeþului
Argeº ºi Strategia pentru eficienþã
energeticã a judeþului Argeº pen-
tru perioada 2016- 2020.

Strategia de Dezvoltare Durabilã
a Judeþului Argeº 2021-2027 a
fost elaboratã în cadrul proiectu-
lui "Implementarea unor mãsuri ºi
instrumente destinate îmbunãtã-
þirii proceselor administrative în
c ad r u l C ons i l i u lu i Ju d e þ e an
Argeº", cod SMIS 128987. Acesta
este finanþat în cadrul CP12/ 2018
pentru regiunile mai puþin dez-
voltate - Fundamentarea decizii-
lor, planificare strategicã ºi mãsuri

de simplificare pentru cetãþeni la
nivelul administraþiei publice lo-
cale din regiunile mai puþin
dezvoltate.

Strategia de Dezvoltare Durabilã
a Judeþului Argeº 2021-2027 cu-
prinde obiectivele strategice ge-
nerale care vizeazã dezvoltarea
teritoriului pe termen mediu.

Principalele elemente ale strate-
giei de dezvoltare judeþeanã au
vizat urmãtoarele elemente: con-
textul strategic (raportarea la alte
documente strategice la nivel na-
þional ºi internaþional), contextul
european de dezvoltare, contex-
tul naþional de dezvoltare durabi-
lã, strategia de dezvoltare regio-
nalã, prezentarea generalã a jude-
þului, descriere generalã, structu-
ra administrativ - teritorialã, me-
diul economic, domeniile de ac-
þiune ale judeþului (sãnãtatea, asi-
stenþa socialã, învãþãmântul, cul-
tura, arta, urbanismul, infrastruc-
tura etc), analiza SWOT, obiectivul
general ºi direcþiile strategice de

acþiune: infrastructurã, educaþie,
resurse umane, agriculturã, dez-
voltarea capacitãþii administrati-
ve, cooperarea interinstituþionalã
etc, portofoliul de proiecte propu-
se. O atenþie deosebitã este acor-
datã domeniilor culturã, sãnãtate
ºi servicii sociale, infrastructurã de
transport ºi urbanism.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

CJ Argeº: Problemele întâmpi-
nate în accesarea fondurilor euro-
pene au fost legate de perioada
îndelungatã de pregãtire a docu-
mentelor programatice la nivel de
autoritate de management, nu-
meroasele reglementãri legislati-
ve în domeniul achiziþiilor publi-
ce, insuficienþa personalului spe-
cializat în accesarea ºi implemen-
tarea fondurilor europene, modi-
ficãrile frecvente ale ghidurilor în
timpul implementãrii proiectelor,
a procedurilor/reglementãri-
lor/actelor normative, comunica-

rea interinstituþionalã.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?

CJ Argeº: Pentru soluþionarea
problemelor ce pot apãrea în pro-
cesul de implementare a fonduri-
lor europene sunt necesare exi-
stenþa unui cadru legislativ pre-
dictibil, lansarea cu operativitate
a ghidurilor solicitantului, simpli-
ficarea, eficientizarea ºi accelera-
rea procedurilor de achiziþii publi-
ce, formarea profesionalã a perso-
nalului implicat în derularea pro-
iectelor cu finanþare internaþiona-
lã, buna fundamentare ºi stabili-
tate a actelor normative necesare
în procesul de implementare,
îmbunãtãþirea comunicãrii inte-
rinstituþionale.

Reporter: Mulþumesc!
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