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CONSILIUL LOCAL          
      

                      
        

  

HOTARARE  nr. 12 / 2022 
pentru aprobarea încheierii unui parteneriat între Compania  Națională  de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A. (CNAIR) și UAT Municipiul Curtea de Argeș, în vederea implementării în comun a  proiectului „Elaborarea 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de Argeș” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.  

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 1847 / 17.01.2022 ;  

-Raportul de specialitate  nr. 1984 / 18.01.2022; 
-Adresa Ministerului Transportului și Infrastructurii nr. 49018 din 09.12.2021 prin care suntem informați că 

în cadrul Master Planului General de Transport al României, respectiv în cadrul Planului Investițional pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 este propusă la finanțare din cadrul POT 2021-2027 și „Varianta 
de ocolire Curtea de Argeș” 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui 
sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii considerate prioritare pentru perioada de 

programe 2021-2027; 
-Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.2- Creșterea accesibilității zonelor cu o 

conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. 
-Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei de urbanism; 

În temeiul  art. 139 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

 

 

Hotărăște: 

Art.1: Se  aprobă  încheierea unui parteneriat intre Compania  Națională  de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. (CNAIR) și UAT Municipiul Curtea de Argeș, în vederea implementării în comun a  proiectului 
„Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de 

Argeș”, parteneriat prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se  aprobă   promovarea, în parteneriat, a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de Argeș”, în  vederea   accesării de fonduri    nerambursabile prin 

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport 
multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate 

redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. 
Art.3: Se  împuternicește  domnul    Panțurescu Constantin -  primarul   Municipiului Curtea de Argeș,    să 

semneze    Protocolul de colaborare și  toate actele  necesare  în vederea    ducerii la îndeplinire a  prevederilor 

prezentei  hotărâri. 
 

      Contrasemnează 
  Președinte de ședință                                                            Secretar  general U.A.T. 

                RĂDUȚU-BABEȚ ANA                                       ISABEL JANINA ZARIOIU 
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