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ReprezentanÈ›ii InstituÈ›iei Prefectului ArgeÈ™ informeazÄƒ cÄƒ argeÈ™enii cu domiciliul în PiteÈ™ti È
limitrofe, pe timpul stÄƒrii de alertÄƒ, se vor putea deplasa fÄƒrÄƒ declaraÈ›ie pe proprie rÄƒspundere într
delimitatÄƒ dupÄƒ cum urmeazÄƒ: municipiul PiteÈ™ti, oraÈ™ul È˜tefÄƒneÈ™ti È™i comunele Albota,
Budeasa, MÄƒracineni, Bradu È™i MoÈ™oaia.

HotÄƒrârea (nr 18/19 05 2020) a fost luatÄƒ azi, în È™edinÈ›a Comitetului JudeÈ›ean pentru SituaÈ›ii de U
condus de prefectul Emanuel Soare.

Decizia vine pentru uÈ™urarea deplasÄƒrii persoanelor în zona din jurul PiteÈ™tiului, unde se aflÄƒ foarte
agenÈ›i economici, centre comerciale È™i unde locuiesc mulÈ›i argeÈ™eni care lucreazÄƒ în oraÈ™.

Astfel, locuitorii din jurul PiteÈ™tiului, din localitÄƒÈ›ile limitrofe, nu vor mai completa declaraÈ›ia pe pro
rÄƒspundere pentru a veni în municipiul reÈ™edinÈ›Äƒ de judeÈ›.

La fel vor proceda È™i piteÈ™tenii care doresc sÄƒ meargÄƒ în localitÄƒÈ›ile din jur: È˜tefÄƒneÈ™ti, Al
BÄƒbana, Budeasa, MÄƒracineni, Bradu È™i MoÈ™oaia.

În plus, persoanele care fac naveta, sau care trebuie sÄƒ facÄƒ deplasÄƒri în afara zonei menÈ›ionate, în int
de serviciu, pot utiliza adeverinÈ›a de la angajator.
Pentru cÄƒ modelul adeverinÈ›ei nu a fost actualizat pentru starea de alertÄƒ, deocamdatÄƒ se poate folosi
formularul vechi, care este valabil.

Prefectul judeÈ›ului ArgeÈ™, Emanuel Soare, explicÄƒ hotÄƒrârea luatÄƒ marÈ›i în È™edinÈ›a Comitetu
pentru SituaÈ›ii de UrgenÈ›Äƒ.

Pentru a clarifica unele aspecte din discuÈ›iile apÄƒrute în spaÈ›iul public privitoare la ?Zona Metropolitan
PiteÈ™ti?, prefectul Emanuel Soare subliniazÄƒ din nou faptul cÄƒ aceasta nu existÄƒ în prezent.

Mai mult, AsociaÈ›ia de Dezvoltare IntercomunitarÄƒ, creatÄƒ în 2012, cu acest nume, nu includea comuna
Bradu, în schimb avea ca asociat Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™- lucru care nu este prevÄƒzut de lege.
La acea datÄƒ zonele metropolitane nu se puteau crea în jurul unui municipiu de rangul II, cum este
PiteÈ™tiul.

VÄƒ amintim cÄƒ, prin HotÄƒrârea nr18 a CJSU din 19 mai 2020, se permite deplasarea, în perioada stÄƒr
alertÄƒ, a piteÈ™tenilor È™i a cetÄƒÈ›enilor cu domiciliul în localitÄƒÈ›ile limitrofe fÄƒrÄƒ declaraÈ›ie
rÄƒspundere în zona delimitatÄƒ de localitÄƒÈ›ile: municipiul PiteÈ™ti, oraÈ™ul È˜tefÄƒneÈ™ti È™i co
Bascov, BÄƒbana, Budeasa, MÄƒracineni, Bradu È™i MoÈ™oaia.
Apel pentru înfiinÈ›area Zonei Metropolitane PiteÈ™ti în condiÈ›iile legii

Prefectul Emanuel Soare, prin decizia CJSU de marÈ›i, a facut apel la PrimÄƒria PiteÈ™ti sÄƒ reia demers
legale pentru înfiinÈ›area, în condiÈ›iile legii, a unei zone metropolitane veritabile, funcÈ›ionale.
?Zona MetropolitanÄƒ PiteÈ™ti NU existÄƒ! În anul 2012 a fost înfiinÈ›atÄƒ o AsociaÈ›ie de Dezvoltare
IntercomunitarÄƒ (ADI), Zona MetropolitanÄƒ PiteÈ™ti, în baza legii 351/2001.

AceastÄƒ asociaÈ›ie nu îndeplineÈ™te condiÈ›iile din lege, deoarece are personalitate juridicÄƒ, iar, confo
nu trebuia sÄƒ aibÄƒ. Ea include Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™ ca membru, deÈ™i legea spune cÄƒ doar co
locale fac parte din asociaÈ›ie.

AsociaÈ›ia nu include comuna Bradu, neîndeplinind, astfel, criteriul asigurÄƒrii contiguitÄƒÈ›ii spaÈ›iale
(includerea tuturor localitÄƒÈ›ilor limitrofe oraÈ™ului principal/reÈ™edinÈ›Äƒ de judeÈ›), iar numai loca
rang 0 (zero) È™i I (unu) puteau avea asemenea zone metropolitane. PiteÈ™tiul, ca localitate de rang
II/reÈ™edinÈ›Äƒ de judeÈ›, a devenit eligibil abia odatÄƒ cu modificarea legii, în 2019.
AutoritÄƒÈ›ile locale trebuiau sÄƒ îÈ™i actualizeze statutul asociaÈ›iei, lucru nerealizat.

Nici pânÄƒ în acest moment PrimÄƒria PiteÈ™ti nu a rÄƒspuns solicitÄƒrii InstituÈ›iei Prefectului de clari
statutului acestei asociaÈ›ii sau a persoanelor de contact care ar fi putut lÄƒmuri aceste aspecte. Din cauza
bâlbâielilor autoritÄƒÈ›ilor locale, care nu au fost în stare sÄƒ înfiinÈ›eze Zona MetropolitanÄƒ PiteÈ™ti, a
situaÈ›ia de a adopta, azi, prin Comitetul JudeÈ›ean pentru SituaÈ›ii de UrgenÈ›Äƒ, decizia de a permite
deplasarea fÄƒrÄƒ declaraÈ›ie, pe perioada stÄƒrii de alertÄƒ, în PiteÈ™ti È™i localitÄƒÈ›ile limitrofe.
Conform legilor în vigoare, criteriul utilizat pentru delimitarea zonei în care se poate circula fÄƒrÄƒ declara
a fost includerea tuturor localitÄƒÈ›ilor limitrofe PiteÈ™tiului, localitÄƒÈ›i care au graniÈ›Äƒ directÄƒ, as
criteriul contiguitÄƒÈ›ii spaÈ›iale, pe o razÄƒ de maximum 30 de kilometri. DistanÈ›a maximÄƒ de 30 de k
stabilitÄƒ pentru BucureÈ™ti, datoritÄƒ întinderii localitÄƒÈ›ii.

JudeÈ›ele nu pot merge pe aceastÄƒ distanÈ›Äƒ maximÄƒ, deoarece, în anumite situaÈ›ii, s-ar depÄƒÈ™i c
judeÈ›ului sau ar include peste jumÄƒtate din suprafaÈ›Äƒ.
Criteriul fundamental este acela al includerii tuturor localitÄƒÈ›ilor cu graniÈ›Äƒ directÄƒ faÈ›Äƒ de oraÈ™
pentru asigurarea contiguitÄƒÈ›ii spaÈ›iale.

Tot prin decizia CJSU de astÄƒzi, am solicitat PrimÄƒriei PiteÈ™ti, aÈ™a cum am anunÈ›at zilele trecute,
reiniÈ›ializeze toate demersurile legale pentru înfiinÈ›area zonei metropolitane, în condiÈ›iile legislaÈ›iei în
vigoare. InstituÈ›ia Prefectului va oferi tot sprijinul necesar ca acest proiect sÄƒ devinÄƒ realitate È™i sÄƒ
contribuie la creÈ™terea calitÄƒÈ›ii serviciilor oferite argeÈ™enilor?, a declarat prefectul Emanuel Soare.

