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Nr. 125/PH/04.05.2020
Punctul_4
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico
Socială Domnești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 207/SC/04.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, modificată și completată;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
 H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de
asistență medicală comunitară, modificată și completată;
 Instrucţiunea nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin
H.G. nr. 412/2003;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/ 9924/EN/1387/17.02.2014;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Domnești nr.215/01.04.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 5674/01.04.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 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 Statul de funcții al Unității de Asistență Medico Socială
Domnești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Unitatea de Asistență Medico Socială Domnești, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 36/28.02.2019, se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Unitatea de Asistență
Medico Socială Domnești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Unității de Asistență Medico Socială Domnești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr.
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 36 din 28.02.2019 Anexa, a fost aprobat
statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti.
Prin adresa nr. 215 din 01.04.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.5674
din 01.04.2020, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti a solicitat aprobarea
statului de funcții, conform anexei.
Statul de funcţii a fost elaborat în conformitatea cu: adresa Ministerului Sănătății nr.
XI/A/9924/EN/1387 din 17.02.2014 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile
medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și
personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată, Instrucţiunilor
nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 412/2003, Legii nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării unităților de asistență medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, vă supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti, conform anexei.
Astfel Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 36 din 28.02.2019 se abrogă.
Director Executiv,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
Dr. Anci IONESCU
Inspector superior,
Paul BUȘCU
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Nr. 72/PH/24.02.2020
Punctul_5
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 103/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 8 alin. 1 din H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, actualizată;
 Art. 85 alin. 4 punctul b) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;
 Demisia domnului dr. Corobțov Bogdan Costin, medic specialist medicină de
familie, din calitatea de membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Argeș, ca reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Argeș,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 1903/05.02.2020;
 Adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr. 6011/19.02.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 2823/19.02.2020;
 Avizul nr. 8999/DPPV/MV/15.04.2020;
 Art. 173, alin. 5, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 şi 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 componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap Argeș, astfel:
Președinte: – dr. Radu Claudia – medic medicină generală;
Membri:
 dr. Alexe Daniela – medic specialist, medicină de familie;
 Giulescu Ștefania Iulia – reprezentant desemnat de
organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în
beneficiul persoanelor cu handicap;
 Teodorescu Mirela Andreea – psiholog desemnat de DGASPC
Argeș;
 Postu Ionela – asistent social.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
137/25.05.2017 se modifică corespunzător.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului și Direcţia
Asistență Medicală și Protecție Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea :
 Instituției Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș;
 Doamnei dr. Alexe Daniela.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

DIRECȚIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECȚIE SOCIALĂ
Nr.
APROB
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
Privind actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Argeș

În conformitate cu prevederile art. 85, alin (5) din Legea 448/2006, privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,
“componenţa nominală a comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile
judeţene sau, după caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi”.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 137/25.05.2017, a fost aprobată
componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș, după
cum urmează:
Președinte: – dr. Radu Claudia – medic medicină generală;
Membri: - dr. Corobțov Bogdan Costin – medic specialist, medicină de familie;
- Giulescu Ștefania Iulia – reprezentant desemnat de Asociația
Nevăzătorilor, filiala Argeș;
- Teodorescu Mirela Andreea – psiholog desemnat de DGASPC Argeș;
- Postu Ionela – asistent social.
Având în vedere demisia domnului dr. Corobțov Bogdan Costin, medic specialist
medicină de familie, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Argeș, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 1903/05.02.2020, din calitatea de membru al Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș, este necesară actualizarea componenței
nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș.
În conformitate cu prevedeile art. 85, alin(4), punctul b) din Legea 448/2006, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările
ulterioare, trebuie numit ca membru “un medic de specialitate expertiză medicală a
capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de
direcţia de sănătate publică judeţeană”.

Prin adresa nr. 1903/07.02.2020, am solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș
desemnarea unei alte persoane ce va avea calitatea de reprezentant în cadrul Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș. Ulterior, prin adresa Direcției de Sănătate
Publică Arges nr. 6011/19.02.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
2823/19.02.2020, d-na dr. Alexe Daniela – medic specialist medicină de familie, a fost
desemnată pentru a avea calitatea de reprezentant al DSP Argeș în cadrul comisiei menționate
anterior.
Ulterior, prin adresele nr. 3720/03.03.2020 și 4569/01.04.2020 am solicitat
reprezentanților Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Autoritatea Națională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, exprimarea avizului conform pentru
modificarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Argeș, fiind eliberat Avizul nr. 8999/DPPD/MV/15.04.2020.
Astfel, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș va avea următoarea
componență:
Președinte: – dr. Radu Claudia – medic medicină generală;
Membri: - dr. Alexe Daniela – medic specialist medicină de familie, propus de
Direcția de Sănătate Publică Argeș;
- Giulescu Ștefania Iulia – reprezentant desemnat de organizațiile
neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu
handicap;
- Teodorescu Mirela Andreea – psiholog;
- Postu Ionela – asistent social.
Urmare celor menționate anterior, supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind actualizarea
componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV
PREŞEDINTE
Ana MINCĂ

CONSILIER SUPERIOR
Alin STANCIU

CONSILIER CABINET
Dr. Anci IONESCU
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Nr.131/PH/07.05.2020
Punctul_6
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale,
fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 213/SC/07.05.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având în vedere:
 H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.U.G nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare,
 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 244/28.11.2019 privind aprobarea
Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor componente funcționale ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
 Nota de fundamentare nr. 14524/07.05.2020 a D.G.A.S.P.C. Argeș înregistrată la
C.J.A cu nr. 7567/07.05.2020;
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 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
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei de Tip Familial din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung, fără
personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Zi și Recuperare
din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung, fără
personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Locuinţei protejate pentru
victimele violenţei domestice, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, conform anexei 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.4. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dată la care Anexa nr. 3 (formată din Anexele nr.
3.1 și nr. 3.2) la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 244/28.11.2019 se abrogă.
ART.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 Compartimentului Protecție Socială.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

DIRECȚIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECȚIE SOCIALĂ
Nr.
APROB
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, fără
personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 7567/07.05.2020,
reprezentanții DGASPC au transmis Nota de fundamentare nr. 14524/07.05.2020 în vederea
aprobării Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, fără
personalitate juridică, aflate în subordinea DGASPC Argeș, respectiv:
- Casa de Tip Familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu
Dizabilităţi Câmpulung;
- Centrul de Zi și Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copii cu Dizabilităţi Câmpulung;
- Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice.
Potrivit art. 173 alin (2) lit c) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, consiliul
județean aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean,
organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de
specialitate al consiliului județean, precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale
societăților și regiilor autonome de interes județean.
Consiliul Judeţean Argeş, prin Hotărârea nr. 244/28.11.2019 - Anexele nr. 3.1 – 3.2, a
aprobat Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale componentelor funcționale, fără
personalitate juridică, respectiv Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități și
Centrul de Zi și Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu
Dizabilităţi Câmpulung, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867 din 14 octombrie 2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, de
faptul că la nivelul D.G.A.S.P.C. Argeș au fost înființate 2 servicii sociale și a fost reorganizat un

alt serviciu social, urmare a încheierii unei Convenții de asociere cu Fundația SERA Romania și a
derulării unui proiect cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, se
impune elaborarea și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru cele 3
componente funcționale, aflate în structura instituției noastre.
Astfel, prin Hotărârea nr. 27 din 31.01.2020 a Consiliului Județean Argeș s-a aprobat
închiderea Centrului de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități Câmpulung și înființarea, organizarea și
funcționarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului.
Odată cu înființarea Casei de Tip Familial, cod serviciu social 8790CR-C-I și închiderii
Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung (C.S.C.C.D. C-lung), în urma analizei
activității celuilalt serviciu social existent în cadrul C.S.C.C.D. C-lung, și anume Centrul de zi și
recuperare, cod serviciu social 8891CZ-C-III și a solicitărilor părinților beneficiarilor serviciilor
oferite de centru, s-a impus extinderea serviciilor oferite beneficiarilor.
Astfel, posturile ocupate din cadrul Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi,
care nu au fost mutate în cadrul nou înființatei Case de Tip Familial, au fost mutate în cadrul
Centrului de zi și recuperare, după cum urmează: educator - 5 posturi; asistent medical – 12
posturi; infirmieră – 3 posturi.
De asemenea, ținând cont de multitudinea terapiilor de care beneficiază copiii, s-a impuns și
înființarea unor noi posturi de specialitate, și anume: terapeut ocupațional – 2 posturi (la Centrul
de zi și recuperare), asistent balneofiziokinetoterapeut - 1 post (Centrul de zi și recuperare),
masor - 1 post (Centrul de zi și recuperare), psiholog -2 posturi (1 post la Casa de tip familial și 1
post la Centrul de zi și recuperare).
Prin Hotărârea nr. 68 din 05.03.2020 a Consiliului Judeţean Argeş s-a aprobat înfiintarea,
organizarea și funcționarea Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice, a
Serviciului de consiliere vocaţională și a Serviciului grup de suport pentru victimele violenței
domestice cu aprobarea Statelor de funcții, precum și modificarea Organigramei Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş.
Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice, cod serviciu social 8790 CR-VD
III, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare,
precum şi cele ale Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Standardul minim de calitate aplicabil este
Ordinul nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, Anexa 3: Standardele
minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca
locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice.
Locuinţa protejată are o capacitate de 6 locuri și s-a înfiinţat în fosta locaţie a Casei de Tip
Familial nr. 4, desfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 166/29.08.2019, din
oraşul Ştefăneşti, sat Valea Mare, strada Viitorului, nr 55, la parterul clădirii şi este compusă din
4 camere (3 dormitoare, living, baie, bucătărie).
Perioada de găzduire în Locuinţa Protejată este de până la 12 luni, în funcţie de
complexitatea cazului. Prin acest serviciu social se asigură beneficiarilor, persoane victime ale
violenţei domestice, cazare, hrană, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare
vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă,
continuarea/reintegrarea în sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri de ocupare,

reinserţie/acompaniere socio-profesională, oportunităţi de formare/reconversie profesională în
vederea asigurării securităţii personale, a independentei economice şi de a se desprinde din
mediul captiv domestic.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa Protejată sunt victime ale violenţei
domestice. Calitatea de victimă a violenţei în familie se va face raportat la art. 5 din Legea
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, incluzând toate formele de violenţă domestică definite în art. 4 al
aceleiaşi legi.
Activitatea în cadrul Locuinţei Protejate se asigură de către un responsabil servicii sociale
(asistent social), membru în echipa de implementare a proiectului, desemnat prin Dispoziţia
Directorului General al D.G.A.S.P.C. Argeș nr. 4707 din 21.11.2019.
Menționăm faptul că, Anexele 1, 2 și 4 – 25 la Hotărârea nr. 244/28.11.2019 a Consiliului
Județean Argeș, prin care s-au aprobat Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale
componentelor funcționale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, rămân nemodificate și își păstreză
aplicabilitatea.
Urmare celor menționate anterior, supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, fără personalitate
juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș, după cum urmează:
 Casa de Tip Familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copii cu Dizabilităţi Câmpulung;
 Centrul de Zi și Recuperare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung;
 Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice.
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Nr.133/PH/08.05.2020
Punctul_7
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu
handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
aferent lunii martie 2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 215/SC/08.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată;
 Art. 33 alin 1 din HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
 Nota de fundamentare nr. 14720/08.05.2020 a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș înregistrată la C.J.A cu nr.
7695/08.05.2020;
 Art. 173, alin. (5), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu
handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, aferent lunii martie 2020, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 Compartimentului Protecție Socială.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Anexa
La Hotărârea consiliului județean nr. _______/_________

SITUAȚIE
privind costul mediu/beneficiar aferent lunii martie 2020

Nr.
crt.

1
1
2
3
4
5
6
7

Centrul/Complexu
l

2
CIA Pitești
CIA Bascovele
CITO Tigveni
CLP Tigveni
CAbR Călinești
CSPD Vulturești
CLP Buzoești

Cheltuieli
efective personal
(lei)

3
837,783
420,112
780,514
41,923
275,080
361,837
67,765

Cheltuieli
efective
bunuri și
servicii (lei)

Total
cheltuieli
efective

Număr mediu
beneficiari luna
martie 2020

4
164,894
79,690
207,930
8,181
67,607
66,325
34,395

5=3+4
1,002,677
499,802
988,444
50,104
342,687
428,162
102,160

6
147.7
73.0
222.0
12.0
48.0
54.0
24.0

Cost mediu/
beneficiar
(lei)

7=5/6
6,789
6,847
4,452
4,175
7,139
7,929
4,257

DIRECȚIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECȚIE SOCIALĂ
Nr.
APROB
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în
centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, aferent lunii martie 2020

Prin Nota de fundamentare nr. 14720/08.05.2020 înregistrată la Consiliul Județean Argeș
sub nr. 7695/08.05.2020, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș au solicitat efectuarea demersurilor necesare în vederea aprobării costului mediu
lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, aferent lunii martie 2020.
În structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș funcționează în prezent 7 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, care au
drept scop asigurarea serviciilor sociale specializate în menținerea, refacerea sau dezvoltarea
capacităților persoanei cu handicap, aflată în situații specifice vulnerabile sau de risc de excludere
socială, servicii acordate de personal calificat și specializat.
Centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap aflate în subordinea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș sunt locuințe protejate și centre
rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, respectiv:
- Complexul de Locuințe Protejate Buzoești (CLP Buzoești),
- Complexul de Locuințe Protejate Tigveni (CLP Tigveni),
- Complexul pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești, compus din Centrul de Abilitare și
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și Locuința protejată (CSPD Vulturești),
- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni (CITO Tigveni),
- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Călinești
(CAbR Călinești),
- Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești (CIA Pitești) ,
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele (CIA Bascovele).
Finanțarea centrelor este asigurată din bugetul de stat, donații, sponsorizări, sume
provenite din contribuția beneficiarilor care au venituri proprii, precum și sume provenite din

contribuția consiliului județean, în a cărui rază teritorială își are domiciliul beneficiarul serviciilor
sociale.
Conform art. 54, alin.(1) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea în a
cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința.
Tot același act normativ, la art.54, alin (3), menționează că, în cazul în care nevoile
individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condițiile prevăzute de alin.(1),
persoana cu handicap poate fi îngrijită și protejată într-un centru aflat în altă unitate
administrativ-teritorială, iar la alin (4) se prevede faptul că decontarea cheltuielilor dintre
autoritățile administrației publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor
efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită și protejată.
Costul mediu lunar al cheltuielilor este stabilit de consiliul județean, luând în calcul
cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii, în conformitate cu art.33, alin.1 din
H.G. nr.268/2007.
Costul mediu/beneficiar a fost calculat în conformitate cu art. 54 alin 4 din Legea 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale art. 33 alin 1 din HG
268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006, luându-se în
calcul cheltuielile efectuate în luna martie 2020 de fiecare centru, respectiv cheltuielile de
personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.
Urmare celor menționate anterior, supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale
din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, pentru luna
martie 2020.
Anexăm prezentului raport Situația privind costul mediu/ beneficiar aferent lunii martie
2020.
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Nr. 123/PH/04.05.2020
Punctul_8
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul „Complex de Servicii Sociale, Oraşul
Costeşti, judeţul Argeş” si a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 205/SC/04.05.2020 al Președintelui
Consiliului Judetean Argeș;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 142/27.06.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnicoeconomice - faza Studiu de Fezabilitate si a Devizului general din
cadrul proiectului ”Complex de Servicii Sociale, orasul Costesti,
Judetul Arges”;
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, POR 2019/8/8/1/8/3/CGrup vulnerabil: copii, pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale;
 Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
922/29.04.2020 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
 Nota de fundamentare nr. 7232/14127/04.05.2020 a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
 Art. 173, alin. 5, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3, 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 Proiectul cu titlul „Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti,
judeţul Argeş” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional

Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale, Apelul de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C- Grup Vulnerabil: copii,
conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Complex de Servicii Sociale,
Oraşul Costeşti, judeţul Argeş”, în cuantum de 6.657.300,01 lei (inclusiv TVA),
conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 93.243,72 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului
„Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti, judeţul Argeş”, conform Anexei
nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă asigurarea din bugetul Consiliului Judeţean Argeş prin Direcţia
Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a sumelor reprezentând
cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Complex de
Servicii Sociale, Oraşul Costeşti, judeţul Argeş”, pentru implementarea proiectului
în condiţii optime.
ART.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.6. Direcţia Economică, Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU
Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea proiectului cu titlul „Complex de Servicii Sociale, Oraşul
Costeşti, judeţul Argeş” si a cheltuielilor legate de proiect
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de
Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, a lansat apelul de proiecte POR
2019/8/8/1/8/3/C-Grup vulnerabil: copii, pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a depus spre
finanţare proiectul cu titlul “Complex de servicii sociale, Oraşul Costeşti, judeţul
Argeş”, în vederea obţinerii în finanţării nerambursabile, în cadrul acestui apel de
proiecte.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii
serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeş, prin închiderea centrului de
plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi
Costeşti şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea
bunăstării, dezvoltarea deplină şi armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecţie.
Obiectivele specifice ale proiectului care vor conduce la realizarea obiectivului
general sunt:
Obiectiv specific 1: Construirea şi dotarea a 2 case de tip familial în Oraşul
Costeşti, cu o capacitate de 12 locuri/casa, pentru 24 de copii cu dizabilităţi,
beneficiari de măsură de protecţie în centrul rezidenţial din cadrul Complexului de
Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea prin construire şi dotare a unui centru de zi de
recuperare pentru copii, în Oraşul Costeşti, cu o capacitate de 50 de beneficiari.
Centrul de zi va furniza servicii de recuperare, atât pentru beneficiarii celor 2 case de

tip familial, cât şi pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în familie în comunitate.
Scopul centrului de zi este de a asigura beneficiarilor (copii care primesc
găzduire în noile case de tip familial, dar şi copii din comunitate, aflaţi în situaţie de
risc de separare de părinţi), pe timpul zilei servicii, precum: programe individualizate
de recuperare – reabilitare prin kinetoterapie, logopedie, terapie ocupaţionala,
consiliere psihologică, de psihopedagogie specială, terapie psihologică individuală şi
de grup, consiliere şi sprijin pentru familiile beneficiarilor, programe recreative şi de
socializare specifice copilului cu dizabilităţi, adecvate vârstei, particularităţilor şi
potenţialului de dezvoltare a acestora, programe de educaţie specială individuală şi în
grup pentru copiii cu dizabilităţi, servicii de consiliere socială.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 142/27.06.2019 au fost aprobaţi
indicatorii tehnico-economici şi documentaţia tehnico-economică (FAZA SF) aferentă
proiectului cu titlul mai sus menţionat.
Conform devizului general, Valoarea totală a proiectului: 6.657.300,01 lei
cu TVA, din care:
Valoare finanţare nerambursabilă: 4.568.942,62 lei
Valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş: 2.088.357,39 lei, din care:
Cofinanţarea la valoarea eligibilă: 93.243,72 lei (2%).
Cheltuieli neeligibile: 1.995.113,67 lei;
În urma finalizării etapelor de verificare a conformităţii administrative şi a
eligibilităţii proiectului, precum şi a evaluării tehnice şi financiare, proiectul mai sus
menţionat se află în lista proiectelor finanţabile şi va intra în etapa de
precontractare, conform Scrisorii de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi
financiară nr. 6922/29.04.2020 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. (Anexa 4)
Pentru continuarea procesului anterior menţionat, este necesară trasmiterea
mai multor documente obligatorii, printre care şi Hotărârea de aprobare a proiectului
în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi
selecţie.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş:
Proiectul "Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti, Judeţul Argeş” în
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Apelul de proiecte
P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C- Grup Vulnerabil:copii;
Valoarea totală a proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti,
Judeţul Argeş”, în cuantum de 6.657.300,01 lei lei (inclusiv TVA);
Contribuţia proprie în proiect a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de

93,243.72 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Complex de Servicii Sociale,
Oraşul Costeşti, Judeţul Argeş”;
Asigurarea din bugetul Consiliului Judeţean Argeş prin Direcţia Generala de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a sumelor reprezentând cheltuieli conexe
ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Complex de Servicii Sociale,
Oraşul Costeşti, Judeţul Argeş”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime;
Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Ataşăm prezentei Nota de fundamentare nr. 7232/14127/04.05.2020, cu anexele:
•
Anexa 1 - Cererea de finanţare “Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti,
judeţul Argeş”, cod SMIS: 130512;
•
Anexa 2 - Devizul general-Faza SF;
•
Anexa 3 – Lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea
acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile;
•
Anexa 4 – Surse de finanţare;
•
Anexa 5 – Scrisoare finalizare etapa ETF nr. 6922/29.04.2020, emisă de Agenţia
pentru Dezvoltare Regională
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Nr. 124/PH/04.05.2020
Punctul_9
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul „Complex de servicii sociale,
Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş” si a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 206/SC/04.05.2020 al Președintelui
Consiliului Judetean Argeș;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 141/27.06.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnicoeconomice - faza Studiu de Fezabilitate si a Devizului general din
cadrul proiectului „Complex de servicii sociale, Municipiul
Câmpulung, judeţul Argeş”;
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, POR 2019/8/8/1/8/3/CGrup vulnerabil: copii, pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale;
 Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
921/29.04.2020 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
 Nota de fundamentare nr. 7232/14128/04.05.2020 a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
 Art. 173, alin. 5, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3, 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 Proiectul cu titlul „Complex de servicii sociale, Municipiul
Câmpulung, judeţul Argeş” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale, Apelul de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C- Grup Vulnerabil:
copii, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Complex de servicii sociale,
Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, în cuantum de 5.253.693,08 lei (inclusiv
TVA), conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 93.101,85 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului
„Complex de servicii sociale, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, conform
Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă asigurarea din bugetul Consiliului Judeţean Argeş prin Direcţia
Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a sumelor reprezentând
cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Complex de
servicii sociale, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, pentru implementarea
proiectului în condiţii optime.
ART.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.6. Direcţia Economică, Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU
Avizat de legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea proiectului cu titlul „Complex de servicii sociale, Municipiul
Câmpulung, judeţul Argeş” si a cheltuielilor legate de proiect
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de
Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, a lansat apelul de proiecte POR
2019/8/8/1/8/3/C-Grup vulnerabil: copii, pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale.
D.G.A.S.P.C. Argeş a depus spre finantare proiectul cu titlul „Complex de
servicii sociale, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş” si va intra in etapa de
precontractare.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii
serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeş, prin închiderea centrului de
plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în
Dificultate Câmpulung şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită
asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină şi armonioasă a beneficiarilor cu măsură de
protecţie.
Obiectivele specifice ale proiectului care vor conduce la realizarea obiectivului
general sunt:
Obiectiv specific 1: Construirea şi dotarea a 2 case de tip familial în Municipiul
Câmpulung, cu o capacitate de 12 locuri/casa, pentru 24 de copii, beneficiari de
măsură de protecţie în centrul rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii pentru
Copilul în Dificultate Câmpulung. Casele de tip familial vor fi integrate în comunitate
şi vor asigura un mediu cât mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-afectiv,
adecvat formării personalităţii copiilor/tinerilor.

Obiectiv specific 2: Înfiinţarea prin construire şi dotare a unui centru de zi
pentru copii, în Municipiul Câmpulung, cu o capacitate de 50 de beneficiari. Centrul
de zi va furniza servicii suport, atât pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cât
şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie, din comunitate.
Scopul centrului de zi este de a asigura beneficiarilor (copii care primesc
găzduire în noile case de tip familial, dar şi copii din comunitate, aflaţi în situaţie de
risc de separare de părinţi), pe timpul zilei servicii, precum: consiliere psihosocială şi
suport emoţional, educaţie nonformala, informala şi dezvoltare timpurie, suport
pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, recreere şi socializare,
integrare/reintegrarea familială şi comunitară, consiliere juridică, după caz,
orientarea vocaţională, asistenta pentru sănătate.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 141/27.06.2019 au fost aprobaţi
indicatorii tehnico-economici şi documentaţia tehnico-economică (FAZA SF) aferentă
proiectului cu titlul mai sus menţionat.
Conform devizului general, Valoarea totală a proiectului: 5.253.693,08 lei
cu TVA, din care:
Valoare finanţare nerambursabilă: 4.561.990,05 lei
Valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş: 691.703,03 lei, din care:
Cofinanţarea la valoarea eligibilă: 93.101,85 lei (2%).
Cheltuieli neeligibile: 598,601,18 lei;
În urma finalizării etapelor de verificare a conformităţii administrative şi a
eligibilităţii proiectului, precum şi a evaluării tehnice şi financiare, proiectul mai sus
menţionat se află în lista proiectelor finanţabile şi va intra în etapa de
precontractare, conform Scrisorii de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi
financiară nr. 6921/29.04.2020 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. (Anexa 4)
Pentru continuarea procesului anterior menţionat, este necesară trasmiterea
mai multor documente obligatorii, printre care şi Hotărârea de aprobare a proiectului
în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi
selecţie.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş:
Proiectul "Complex de Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş” în
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Apelul de proiecte
P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C- Grup Vulnerabil:copii;
Valoarea totală a proiectului "Complex de Servicii Sociale, Municipiul
Câmpulung, Judeţul Argeş”, în cuantum de 5.253.693,08 lei (inclusiv TVA);

Contribuţia proprie în proiect a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
93.101,85 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Complex de Servicii Sociale,
Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş”;
Asigurarea din bugetul Consiliului Judeţean Argeş prin Direcţia Generala de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a sumelor reprezentând cheltuieli conexe
ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Complex de Servicii Sociale,
Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş”, pentru implementarea proiectului în condiţii
optime;
Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale
Ataşăm prezentei Nota de fundamentare nr. 7232/14128/04.05.2020, cu anexele:
–
Anexa 1 - Cererea de finanţare “Complex de Servicii Sociale, Municipiul
Câmpulung, judeţul Argeş”, cod SMIS: 130511;
–
Anexa 2 - Devizul general-Faza SF;
–
Anexa 3 – Lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea
acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile;
–
Anexa 4 – Surse de finanţare;
–
Anexa 5 – Scrisoare finalizare etapa ETF nr. 6921/29.04.2020, emisă de Agenţia
pentru Dezvoltare Regională.
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Nr. 126/PH/04.05.2020
Punctul_10
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat
și a Cofinanțării actualizate pentru obiectivul de investiţii
“Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325
– 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 208/SC/04.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Anexa nr.4, art.5, punctul d) din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 Art. 12, alin 4 din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările
ulterioare;
 Art. 173, alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.101/30.05.2019 privind aprobarea
Devizului general actualizat, a Proiectului tehnic şi a cofinanţării actualizate
pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703B Costeşti (DN 65A) –
Şerbaneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi
Rociu”;
 Contractul de finanțare nr.1502/05.10.2017, respectiv nr.1704/16.10.2017,
încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 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;
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul general actualizat al investiției ,,Modernizare DJ 703 B
Costeşti (DN 65A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la
Costeşti şi Rociu”, în sumă de 15.958.572,58 lei conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Cofinanțarea actualizată a obiectivului de investiției
„Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 –
68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”, în suma de 5.516.023,58 lei.
ART.3. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice;
 Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin grija
Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Serviciul Lucrari Publice, Infrastructura şi Investiţii

APROBAT,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate pentru
obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65A) – Şerbăneşti (DJ
659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65A) –
Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
este cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Subprogramul
Infrastructura la nivel judeţean şi este finanţat în baza Contractului
nr.1502/05.10.2017, respectiv nr.1704/16.10.2017, încheiat între Ministerul
Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Judeţul
Argeş.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.101/30.05.2019 a fost aprobat
Devizul general actualizat şi Cofinanţarea actualizata a acestui obiectiv, valoarea
totala a investitiei devenind 15.984.881,68 lei, iar cea a cofinantarii 5.542.332,68
lei.
În conformitate cu prevederile H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii şi lucrări de intervenţii, anexa 4, art. 5: “Devizul general întocmit la faza
de proiectare - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează
prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele
situaţii:
d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a
obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii”.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art.12, alin.(4) ale Ordinului
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor O.U.G. nr.28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare:
“După încheierea contractelor de achiziţie, precum şi a actelor adiţionale la
acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl
aprobă prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi îl transmit Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii
publice şi actele adiţionale, după caz”.
In urma finalizarii procedurilor de achizitie publica de lucrari si de achizitie
publica a serviciilor de dirigentie de santier, valoarea totala a investitiei a devenit
15.958.572,58 lei, scazand cu 26.309,1 lei fata de valoarea anterioara aprobata, iar
valoarea cofinantarii a devenit 5.516.023,58 lei, scazand cu 26.309,1 lei fata de
valoarea anterioara aprobata.
Avand in vedere cele mentionate, supunem spre aprobare Devizul general
actualizat, precum si Cofinantarea actualizata in valoare de 5.516.023,58 lei, pentru
obiectivul de investitii “Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65A) – Şerbăneşti (DJ
659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”.

Director Executiv,
Alin STOICEA

Şef Serviciu,
Iulia STOICA
Întocmit,
M. Durdui
F. Danescu
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Nr. 127/PH/04.05.2020
Punctul_11
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării obiectivului de investiție:”Lucrări de construire
în vederea conformării imobilului la cerința esențială de calitate securitate la
incendiu”, a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a
documentației tehnice aferente –faza D.A.L.I.-Spitalul de Recuperare Brădet,
județul Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 209/SC/04.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată și
completată;
 Art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, republicată;
 Nota de fundamentare nr. 7080/29.04.2020 a Spitalului de Recuperare Brădet;
 Avizul nr.71/19.03.2020 al Comisiei Tehnico –Economice ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului 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
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă realizarea investiției ”Lucrări de construire în vederea
conformării imobilului la cerința esențială de calitate securitate la incendiu” la
Spitalul de Recuperare Brădet, județul Argeș, în valoare de 2.051.000,00 lei.

ART.2. Se aprobă Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a
obiectivului de investiției ”Lucrări de construire în vederea conformării imobilului
la cerința esențială de calitate securitate la incendiu” la Spitalul de Recuperare
Brădet, județul Argeș, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiție ”Lucrări de
construire în vederea conformării imobilului la cerința esențială de calitate
securitate la incendiu” la Spitalul de Recuperare Brădet, județul Argeș, conform
Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție
”Lucrări de construire în vederea conformării imobilului la cerința esențială de
calitate securitate la incendiu” la Spitalul de Recuperare Brădet, județul Argeș,
conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Spitalul de Recuperare Brădet vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice;
 Spitalului de Recuperare Brădet.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

Anexa nr.3 la
H.C.J Argeș nr. ......../..............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

Valoarea totala
a
investitiei(INV)
ConstructiiMontaj(C+M)

Lei(fara TVA)
1.723.529,41

Lei(cu TVA)
2.051.000,00

1.462.855,23

1.740.797,72

DURATA ESTIMATA DE REALIZARE :
9 luni

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECTIA JURIDICA, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCAL

APROBAT,
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Ionel VOICA
VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
la proiectul de hotărare privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitie:”Lucrari de construire in vederea conformarii imobilului la cerinta
esentiala de calitate securitate la incendiu”, a Devizului general, a indicatorilor
tehnico-economici si a documentatiei tehnice aferente –faza D.A.L.I.-Spitalul de
Recuperare Bradet, judetul Arges;
Imobilul nu mai corespunde exigentelor actuale in materie de securitate la
incendiu, din acest motiv, atat pacientii cat si personalul medical sunt expusi
pericolelor in cazul declansarii unor evenimente cu factor de risc, cum ar fi,de
exemplu, incendiul.
S-au identificat o serie de nereguli cu privire la comportarea cladirii in
eventualitatea declansarii unui incendiu.
Prin realizarea investitiei propuse se preconizeaza indeplinirea cerintelor
fundamentale de calitate impuse Spitalului de Recuperare Bradet in vederea
respectarii normelor de securitate la incendiu.
In urma avizului de securitate la incendiu, spitalul isi poate continua
activitatea in cadru legal.
Lucrarile de interventii vor avea in vedere urmatoarele:
-camerele de depozitare si arhivele se vor separa fata de restul constructiei
prin pereti si plansee clasa AI de reactive la foc, rezistente la foc 60 de minute,
golurile de comunicare sunt protejate cu usi pline, prevazute cu autoinchidere
conform art.2.4.2.,3.4.4. din P118/99;

-magaziile se vor separa fata de restul constructiei prin pereti si plansee clasa
AI de reactie la foc, rezistente la foc 60 minute , golurile de comunicare sunt
protejate cu usi rezistente la foc 90 de minute, prevazute cu autoinchidere, conform
art.2.4.2.,3.4.4. din P118/99;
-bucataria este separata fata de restul constructiei cu pereti si planseu clasa
AI de reactie la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi
protejate cu usi pline, prevazute cu autoinchidere, conform art.3.8.7. din P118/99decomprimarea se realizeaza prin golul ferestrelor;
-casele de scara inchise sunt protejate cu pereti clasa AI de reactie la foc,
rezistenti la foc 180 de minute,conform art.4.2.54. din P118/99 golurile de
comunicare vor fi protejate cu usi pline, prevazute cu autoinchidere;
-Holurile si coridoarele sunt protejate cu pereti clasa AI de reactie la foc,
rezistenti la foc 90 de minute, conform art.4.2.54 din P118/99;
-centrala termica este separata cu pereti clasa AI de reactie la foc 180 de
minute, planseu clasa AI de reactie la foc, rezistent la foc 120 de minute, iar
accesul se realizeaza din exterior, conform art.3.8.4.din P118/99-decomprimarea se
realizeaza prin golul ferestrelor de la usi;
-la trecerea canalelor, conductelor si cablurilor prin pereti, golurile din jurul
acestora se vor etansa cu materiale cu o rezisten ta la foc egala cu cea a elementului
strapuns, conform prevederilor art.2.3.9.din P118/99;
-puturile ascensoarelor sunt protejate cu pereti clasa AI de reactie la foc
,rezistenti la foc 60 de minute, inclusiv camerele motoarelor, conform art.2.3.17 din
P118/99;
-exista o casa de scara inchisa, reprezentand nodul secundar, de la parter la
etajul 8, in doua rampe, cu podest de odihna, din beton armat, rezistenta la foc 60
de minute, conform art.2.3.33. din P118/99;
-se propune realizarea unei scari exterioare de la parter la etajul 2(zona
restaurantului) cu structura metalica, in dreptul scarii nu vor exista goluri de
comunicare functionale, iar golurile de comunicare vor fi protejate cu usi etanse la
foc 15 minute, prevazute cu autoinchidere, conform art.2.6.44. din P118/99;
Corespunzator cerintelor Normativului I7/201, instalatiile de iluminat de
siguranta prevazute vor asigura:
-marcarea fluxurilor de evacuare din incinta constructiei analizate
-iluminat de siguranta impotriva panicii
-iluminat pentru marcarea hidrantilor
-iluminat pentru continuarea lucrului
-iluminat de securitate pentru veghe.
Arhitectura
La subsol:

-usa de acces in camera centralei termice din subsol se va schimba in usa
etansa metalica;
La parter:
-sensul de deschidere al usii duble de acces dinspre holul de receptie in
ambulatoriu integrat se va schimba, deschizandu-se spre interiorul camerei;
-se va schimba si sensul usii de acces dintre cele doua ambulatorii integrate;
-se va schimba sensul de deschidere al usii de acces secundar de pe latura
Nordica, astfel incat usa sa se deschida pre exterior;
-se va reface un zid de compartimentare in depozitul de rufe ce va fi rezistent
la foc si va avea usa etansa rezistenta la foc 90 de minute dotata cu autoinchidere;
-usile de acces in trei magazii de materiale de pe latura estica se vor schimba
cu usi etanse rezistente la foc 90 de minute dotate cu autoinchidere;
-se va crea un zid de compatimentare rezistent la foc 180 de minute in
magazia mare de materiale de pe latura estica , iar usa de trecere intre cele doua
spatii rezultate va fi usa etansa rezistenta la foc 90 de minute dotata cu
autoinchidere;
La etajul I:
-se vor inchide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a
anexei, lasandu-se doar o usa de evacuare etansa rezistenta la foc 15 de minute
dotata cu sistem de autoinchidere;
-se va schimba usa de acces in magazia de pe latura vestica cu o usa etansa
rezistenta la foc 90 de minute dotata cu autoinchidere;
-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu
sistem de autoinchidere;
-se vor inlocui cele doua usi duble de acces in nodul principal cu doua usi
duble pline dotate cu sistem de autoinchidere;
La etajul 2:
-se vor inchide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a
anexei ,lasandu-se doar o usa de evacuare dubla, etansa rezistenta la foc 15 de
minute dotata cu sistem de autoinchidere;
-se va executa din zidarie un perete intre noua scara metalicade evacuare si
terasa, astfel incat noul perete va fi rezistentla foc 180 de minute;
-usa dintre bucatarie si restaurant se va inlocui cu o usa dubla cu dubla
deschidere , plina, dotata cu sistem, plina,dotata cu sistem de autoinchidere;
-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu
sistem de autoinchidere;
-se vor inlocui cele doua usi duble de acces in nodul principal cu doua usi
duble pline dotate cu sistem de autoinchidere.
La etajele 3-8:

-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata de
autoinchidere;
-se vor inlocui cele doua usi duble de acces in nodul principal cu doua usi
duble pline dotate cu sistem de autoinchidere.
Valoarea totala a investitiei este de 2.051.000,00 lei , din care constructiimontaj 1.740.797,72 lei .
Având în vedere Nota de fundamentare nr.7080/29.04.2020 elaborata de catre
Spitalul de Recuperare Bradet, a prevederilor art.173, alin.(3), lit.f din O.U.G
nr.57/2019, a prevederilor Legii nr.273/2006- actualizata, precum şi a prevederilor
art.10, alin.(4) din H.G.nr.907/2016, supunem spre aprobare Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventii(Anexa nr.1),a Devizului General(Anexa nr.2) si
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie(Anexa nr.3):
,, Lucrari de construire in vederea conformarii imobilului la cerinta esentiala de
calitate securitate la incendiu”.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin STOICEA
Intocmit:
T.Toderici

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

Nr. 129/PH/04.05.2020
Punctul_12
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinație de
activitate comercială, situat la parterul unui imobil, pavilion al Spitalului
Orășenesc “Regele Carol I” Costești din Orașul Costești, str. Industriei, nr.
19, județul Argeș, aflat în domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 211/SC/04.05.2020 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.108 lit.c), art.333, 334 alin.2 și ale 312, alin. 2-4 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare;
 Adresa Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești nr. 536/17.01.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 856/20.01.2020;
 Adresa Spitalului
Orășenesc “Regele Carol I” Costești nr.
3543/07.04.2020 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
6042/07.04.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a
unui spațiu (o cameră) în suprafață totală de 16 mp cu destinație de activitate
comercială, situat la parterul unui imobil, pavilion al Spitalului Orășenesc “Regele
Carol I” Costești, din Orașul Costești, str. Industriei, nr. 19, județul Argeș, aflat în

domeniul public al Județului Argeș, identificat conform Anexelor nr.1 și nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Documentația procedurii privind închirierea unui spațiu
cu destinație – DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI COMERCIALE AFLAT
ÎN PROPRIETATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ, conform Anexei nr.3,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri,
Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești va iniţia procedurile legale de
închiriere a spatiului identificat la art.1.
ART.4. Direcţia Tehnică și Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești;
Direcţiei Tehnice;
Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. ……../……….

Anexa cuprinzând
elementele de identificare ale bunului supus închirierii

Date de identificare
Imobil (spațiu/cameră)
S = 16 mp
Adresa: Costești, Strada
Industriei, nr. 19, jud.
Argeș (spațiul este situat
la parterul unui pavilion
al Spitalului Orășenesc
“Regele
CarolI”
Costești)

Valoarea de
inventar
19700,00 lei

Destinaţia
Spațiu comercial

Durata
închirierii
5 ani

Preţul minim al închirierii
48 euro/lună, conform
Raportului de evaluare întocmit
pentru determinarea chiriei
lunare

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERV. EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa nr. 536/17.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
856/20.01.2020, Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești, a solicitat demararea
procedurilor legale necesare emiterii unei Hotărâri de Consiliu Județean, prin care să se aprobe
închirierea unui spațiu în suprafață de 16 mp, cu destinație de activitate comercială, situat în
Costești, str. Industriei, nr. 19, jud. Argeș, iar prin adresa nr. 3543/07.04.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 6042/07.04.2020, aceeași unitate medicală ne-a înaintat
Documentația procedurii privind închirierea acestui spațiu.
În temeiul art. 108 lit. (c), al art. 333, al art. 334 alin. (2) şi al art. 312 alin. (2)-(4) din
O.U.G. 57/2009 privind Codul administrativ, propunem închirierea în vederea desfășurării de
activități comerciale, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului (o cameră) în suprafață totală de 16 mp,
situat la parterul unui imobil, pavilion al Spitalului Orășenesc “Regele Carol I”Costești, str.
Industriei, nr. 19, jud. Argeș, aflat în domeniul public al Județului Argeș, identificat conform
Anexei I (elementele de identificare ale bunului supus închirierii) și Anexei II (Plan-Releveu
spațiu supus închirierii), precum şi aprobarea Documentaţiei de atribuire întocmită pentru
închirierea acestui bun proprietate publică.
Menționăm faptul că procedura privind închirierea spațiului mai sus menționat va fi dusă
la îndeplinire de către Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
ȘEF S.E.A.P.D.
Dumitrescu Rodica

Redactat
Alin Răboj

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

Nr. 130/PH/04.05.2020
Punctul_13
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitație publică a unui imobil-teren aflat în
administrarea Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești, situat în Orașul
Costești, str. Pieții, nr.5, Punct ,,Dispensar policlinic” județul Argeș, aflat în
domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 212/SC/04.05.2020 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.108 lit.c), art.333, 334 alin.2 și ale 312, alin. 2-4 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare;
 Adresa nr. 19829/02.12.2019 a S.C Livia Georgiana Invest S.R.L.;
 Adresa Spitalului
Orășenesc “Regele Carol I” Costești nr.
3810/15.04.2020 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
R3693/16.04.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a
imobilului-teren, aflat în administrarea Spitalului Orășenesc “Regele Carol I”
Costești, în suprafață totală de 72 mp cu destinație de activitate comercială, situat în
Orașul Costești, str. Pieții, nr.5, Punct ,,Dispensar policlinic” județul Argeș, înscris
în CF nr. 81561- UAT Costești, aflat în domeniul public al Județului Argeș,
identificat conform Anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Documentația procedurii privind ÎNCHIRIEREA UNUI
IMOBIL-TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 72 MP AFLAT ÎN DOMENIU
PUBLIC AL JUDEȚULUI ARGEȘ ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI
JUDEȚEAN ARGEȘ, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare prezentei hotărâri, Direcția
Tehnică va iniţia procedurile legale de închiriere a spatiului identificat la art.1.
ART.4. Direcţia Tehnică și Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești;
Direcţiei Tehnice;
Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. ……../……….

Anexa cuprinzând
elementele de identificare ale bunului supus închirierii

Date de identificare
Imobil teren
S = 72 mp
Adresa: Costești,
Strada Pieții, nr. 5,
Punct “Dispensar
policlinic”

Valoarea de
inventar
6318,72 lei

Destinaţia
Spațiu comercial

Durata
închirierii
5 ani

Preţul minim al închirierii
25 euro/lună, conform
Raportului de evaluare întocmit
pentru determinarea chiriei
lunare

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERV. EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 19829/02.12.2019, SC Livia
Georgiana Invest SRL a solicitat demararea procedurilor pentru închiriere prin licitație publică a
unui imobil-teren aflat în administrarea Spitalului Orășenesc “Regele Carol I”, Costești, situat în
Oraș Costești, Strada Pieții, județul Argeș. În acest sens, Spitalului Orășenesc “Regele Carol I”,
Costești, prin adresa nr. 3810/15.04.2020, înregistrată la la Consiliul Județean Argeș sub nr. R
3693/16.04.2020 și-a exprimat acordul privind închirierea imobilului teren mai sus menționat.
În temeiul art. 108 lit. (c), al art. 333, al art. 334 alin. (2) şi al art. 312 alin. (2)-(4) din
O.U.G. 57/2009 privind Codul administrativ, propunem închirierea în vederea desfășurării de
activități comerciale, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului teren în suprafață totală de 72 mp, situat
în Oraș Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct “Dispensar policlinic”, județul Argeș, înscris în CF nr.
81561 – UAT Costești, aflat în domeniul public al Județului Argeș, identificat conform Anexei I
(elementele de identificare ale bunului supus închirierii) și Anexei II (Planul de amplasament și
delimitare a imobilului) , precum şi aprobarea Documentaţiei de atribuire întocmită pentru
închirierea acestui bun proprietate publică.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

ȘEF S.E.A.P.D.
Dumitrescu Rodica
Redactat
Alin Răboj

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

Nr.134/PH/08.05.2020
Punctul_14
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. asupra unor imobile – terenuri aflate în domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.216/SC/08.05.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.866, si art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.a), art. 297 alin. 1 lit. a), din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș sub nr.6263/13.04.2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.131/24.06.2015 privind darea în administrare
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a unui teren în suprafață de 917 mp,
aflat în domeniul public al Județului Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.92/30.03.2017 privind darea în administrare
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a două terenuri, aflate în domeniul
public al Județului Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.169/28.06.2018 privind darea în administrare
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a unui teren în suprafață totală de
2.552 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc « Regele Carol I » Costești;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.186/26.07.2018 privind darea în administrare
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a unui teren în suprafață totală de
4300 mp, situat în incinta Serviciului Județean de Ambulanță Argeș;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei
Autonome Județeane de Drumuri Argeș R.A., asupra unor imobile – terenuri aflate în domeniul
public al Județului Argeș, identificate conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Predarea – primirea spațiilor prevăzute în Anexa, se face pe bază de proces verbal, încheiat între Județul Argeș și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A, în
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART.3.(1) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă :
(2) Art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.131/24.06.2015 privind darea
în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a unui teren în suprafață de
917 mp, aflat în domeniul public al Județului Argeș.
(3) Art.2 și art.3 ale Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.92/30.03.2017
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a două terenuri,
aflate în domeniul public al Județului Argeș.
(4) Art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.169/28.06.2018 privind darea
în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a unui teren în suprafață totală
de 2.552 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc « Regele Carol I » Costești.
(5) Art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.186/26.07.2018 privind darea
în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a unui teren în suprafață totală
de 4300 mp, situat în incinta Serviciului Județean de Ambulanță Argeș.
ART.4. Direcția Tehnică 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;
 Direcției Tehnice;
 Regiei Autonome Județeane de Drumuri Argeș R.A.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr……../…………….

Datele de identificare ale bunurilor – terenuri

Nr. Denumirea imobilului
crt.
1
Imobil fost centru de
diagnostic
2
Imobil fost centru de
diagnostic
3
Centrul
Cultural
Judeţean Argeş
4
Spitalul
Orăşenesc
Regele Carol I Costeşti
5
Serviciul de Ambulanţă
Argeş

Adresa locaţiei
Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 62

Suprafaţa de
teren
917 mp

Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 62

420 mp

Piteşti, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 1439 mp
141
Costeşti, str. Industriei nr. 18
2552 mp
Piteşti, str. Ana Aslan nr. 1

4300 mp

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT
privind revocarea dreptului de administrare
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. asupra unor imobile terenuri aflate în
domeniul public al Județului Argeș
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 6263/13.04.2020 Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. înştiinţează despre finalizarea execuţiei lucrărilor
de reparaţii la obiectivele care au fost în administrarea regiei, după cum urmează: teren în
suprafaţă de 917 mp, precum şi teren în suprafaţă de 420 mp, situate în Piteşti, b-dul I.C. Brătianu
nr. 62, în vederea amenajării unor locuri de parcare şi acces ambulanţă; teren în suprafaţă de
1439 mp situat în Piteşti, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 141, în vederea amenajării parcării; teren în
suprafaţă de 2552 mp situat în Costeşti, str. Industriei nr. 18, în vederea asfaltării; teren în
suprafaţă de 4300 mp situat în Piteşti, str. Ana Aslan nr. 1, în vederea asfaltării.
Având în vedere cele menționate, în temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c și alin. 4
lit. b și al art. 297 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul
Administrativ, propunem revocarea dreptului de administrare acordat Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri Argeş R.A. pentru bunurile specificate, identificate conform Anexei. Totodată,
Hotărârile C.J. Argeş nr. 131/24.06.2015, nr. 92/30.03.2017, nr. 169/28.06.2018 şi nr.
186/26.07.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Predarea-primirea bunurilor se va face în termen de 15 de zile de la adoptarea hotărârii
consiliului județean.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Județean Argeș a proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
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

Nr.135/PH/08.05.2020
Punctul_15
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Argeş şi
dezmembrarea în 2 loturi a unui imobil situat în comuna Vedea, Județul Argeș, având
numarul cadastral 81625
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.217/SC/08.05.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 108, al art. 287 lit.(b) si al art. 355 din O.U.G. 57/2009 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Art. 879 şi 880 din Legea 287/2009 privind Codul civil;
 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 actualizată;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
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 ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a
imobilului cu nr. cadastral 81625 situat în comuna Vedea, Județul Argeș și dezmembrarea
acestuia în 2 loturi, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului - Anexa, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

În prezent, la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea se derulează proiectul
„Amenajare corp clădire existent, conform normativelor în vigoare, şi extindere
corp clădire parţial în regim S+P+2E”.
Întrucât în incinta imobilului Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” - Pavilion II,
situat în comuna Vedea, sat Vedea, o parte din teren este dată în folosinţă gratuită
unei instituţii de cult bisericesc, pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectului
menţionat este necesară dezmembrarea terenului în loturi distincte şi înscrierea
dreptului de administrare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea în cartea
funciară.
În temeiul art. 108, al art. 287 lit.(b) si al art. 355 din O.U.G. 57/2009 privind
Codul administrativ, al art. 879 şi 880 din Legea 287/2009 privind Codul civil şi în
conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996
actualizată, propunem trecerea în domeniul privat al Judeţului Argeş, precum şi
dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81625 în două loturi, conform Planului
de amplasament şi delimitare a imobilului - Anexa 1.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

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

Nr.139/PH/14.05.2020
Punctul_16
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș a
unor imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public
al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.227/SC/14.05.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, modificată și completată;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1, lit.c), alin.4, lit.a), art.297 alin.1, lit.a), art.298 și
art.299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare ;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.58/27.04.2011 privind înființarea
Căminului pentru Persoane vârstnice Mozăceni prin reorganizarea Spitalului de
boli cronice Mozăceni;
 Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș
nr.279/08.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub
nr.7738/11.05.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni –
Argeș a unor imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul
public al Județului Argeș, identificate conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin Dan
Manu, să semneze Contractul de administrare încheiat între Județul Argeș și Căminul pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș, ce constituie Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3. Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș, în calitatea sa de titular al
dreptului de administrare, va avea obligația înscrierii în cartea funciară a dreptului de
administrare.
ART.4. Predarea – primirea bunurilor - imobile prevăzute în Anexa nr.1, se face în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART.5. Direcţia Tehnică și Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș , vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice;
 Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

Anexa nr.1
La H.C.J. Argeș nr.____/_______.

Date de identificare ale imobilelor ce se dau în administrare
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș
Nr. Denumirea
crt.
clădirii
1
C1 –
Pavilion
Construcție
2
Teren

3

Date de identificare

Cămin
pentru
Persoane
Vârstnice Mozăceni – Argeș
Sc = 581 mp
Cămin
pentru
Persoane
Vârstnice Mozăceni – Argeș
S = 2000 mp
C1 –
Cămin
pentru
Persoane
Bloc
Vârstnice Mozăceni – Argeș
alimentar cu Sc = 286 mp
bucătărie
C2 –
Cămin
pentru
Persoane
Depozit
Vârstnice Mozăceni – Argeș
carburant
Sc = 24 mp
Teren
Cămin
pentru
Persoane
Vârstnice Mozăceni – Argeș
S = 2400 mp

Valoarea
(lei)

Carte
funciară
81087
UAT
Mozaceni

81086
UAT
Mozăceni

Destinaţia
Servicii
medico sociale

Anexa nr.2
La H.C.J. Argeș nr.____/_______.

JUDEŢUL ARGEŞ
Nr…………/…………..

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
MOZĂCENI-ARGEȘ
Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. Părţile contractante
1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2. Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș, cu sediul în Mozăceni,
judeșul Argeș, reprezentat de dna. ................................. – Director, în calitate de administrator,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și
al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
precum și al art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,
modificată și completată, precum și al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. …………………,
părțile au convenit la încheierea prezentului contract de administrare.
II. Obiectul contractului:
1. Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Căminului pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș a imobilelor – clădiri și terenuri în care își desfășoară
activitatea, situate în Mozăceni, județul Argeș, identificate conform Anexei nr. 1, parte integrantă
din Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr…………………, în scopul desfășurării în bune
condiții a activității acesteia.
2. Bunurile care fac obiectul prezentului contract se transmit în administrare Căminului
pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la
prezentul contract.
III. Durata contractului
1. Prezentul contract de administrare se încheie pe perioadă nedeterminată.
IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1.1. să garanteze administratorul - Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni –
Argeș de evicțiune totală sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse ale
bunului;

1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări de
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș se
obligă:
2.1. să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietar şi să suporte
toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
2.4. să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând distrugerea,
degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin prezentul
contract;
3.2. să inspecteze bunul administrat;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunul
mobil.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunul în condiţiile legii.

V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă.

VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de
către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul are
dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei despăgubiri
proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în cazul
imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri.

VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia
dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese, calculate pe
baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din vina sa constatată și
dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze,
împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice realitatea
și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de
asemenea, de încetarea acestei situații.
IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor
de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.
3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa în mod
corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită
cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.
X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunului care face
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare.
XI. Litigii:
1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe
cale amiabilă.

2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către instanțele
judecătorești competente.
XII. Dispozitii finale:
Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile reglementări în
domeniu.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.

PROPRIETAR,
JUDEȚUL ARGEȘ

ADMINISTRATOR,
CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
MOZĂCENI – ARGEȘ

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

DIRECTOR

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE
APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA
RAPORT
privind darea în administrare Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș a unor
imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului
Argeș
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 58/27.04.2011 s-a aprobat desființarea
Spitalului de Boli Cronice Mozăceni și reorganizarea acestuia în Cămin pentru persoane
vârstnice.
Prin adresa nr. 279/08.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
7738/11.05.2020, Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș solicită darea în
administrare a imobilelor în care își desfășoară activitatea.
Față de cele prezentate , în temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art.
297 alin. 1 lit. a, art. 298 și al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind
Codul Administrativ, precum și al art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicată, modificată și completată, propunem darea în administrare Căminului
pentru Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș a imobilelor – clădiri și terenuri în care își
desfășoară activitatea, identificate conform Anexei nr. 1.
În acest sens, se va încheia Contract de administrare între Județul Argeș și Căminul pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni – Argeș, urmând a fi împuternicit Domnul Președinte al Consiliului
Județean Argeș să îl semneze, contract prevăzut în Anexa nr. 2.
Predarea-primirea bunului imobil se va face în termen de 30 zile de la adoptarea hotărârii
consiliului județean.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Județean Argeș a proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius
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Nr. 128/PH/04.05.2020
Punctul_17

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 210/SC/04.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 5 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, modificată şi completată;
 Avizele comisiilor de specialitate K4 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 Regulamentul - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului
de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş, dată la care
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 195/26.07.2018 se abrogă.

ART.3. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism, Serviciul
Resurse Umane, Direcția Economică, Direcția Juridică Administrație Publică
Locală și instituțiile de cultură din subordinea consiliului județean vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:







Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Juridice Administraţie Publică Locală;
Direcției Economice;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Serviciului Resurse Umane;
Instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş, prin grija
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism

Avizat,
Vicepreşedinte
Marius Florinel NICOLAESCU

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind modificarea și completarea Regulamentului - Cadru de organizare și desfășurare a concursului de
proiecte de management la instituțiile de cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
195/ 26.07.2018

Potrivit O.U.G. nr. 189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiilor publice de
cultură din subordinea consiliilor judeţene sunt asigurate de managerii acestora, în baza
contractelor de management încheiate.
În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea, în
cazul de față Consiliul Județean, organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile
O.U.G. nr. 189/ 2008.
În conformitate cu art. 5 din O.U.G 189/2008, Regulamentul-cadru de organizare şi
desfăşurare a concursului de proiecte de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi
modelul - cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituţii
publice de cultură, sunt elaborate de către Autoritate (Consiliul Județean Argeș), în calitate de
ordonator principal de credite.
Având în vedere că în perioada martie - aprilie a..c. a fost organizat concursul de proiecte
de management la Centrul de Cultură Dinu Lipatti, la care nu s-a prezentat niciun candidat, iar
managementul instituției este asigurat prin interimat, Autoritatea poate relua organizarea
concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor
solicitate, în temeiul art. 3^1 din O.U.G 189/2008. În acest sens, considerăm oportună și necesară
modificarea și completarea condițiilor prevăzute în Regulamentul - Cadru de organizare şi
desfãşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin H.C.J Argeș nr. 195/
26.07.2018.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea Regulamentului - Cadru de organizare și desfășurare a concursului
de proiecte de management la instituțiile de cultură, prezentat în Anexă, a fost elaborat în
conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată mai sus şi este fundamentat din punct de vedere
al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuţiile şi competenţele specifice acestui
serviciu, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului
de hotărâre în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş, în temeiul art. 182 alin. (1)
coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu
Director executiv,
Alisa Simona Ciobanu
Întocmit,
Inspector Mirela Şerbănoiu

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

Nr. 140/PH/14.05.2020
Punctul_18
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Județul Argeș și
Federația Română de Automobilism Sportiv pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 228/SC/14.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (5) lit. f) și alin. 7 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Federației Române de Automobilism Sportiv nr. 8022/14.05.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și
Federația Română de Automobilism Sportiv în vederea organizării și desfășurării
„Raliul Argeșului ” (ediția a II-a), ce va avea loc în perioada 26-27 iunie 2020,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Federația Română de Automobilism Sportiv vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Federației Române de Automobilism Sportiv.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism
APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT
La proiectul de hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Județul
Argeș și Federația Română de Automobilism Sportiv pe anul 2020
În temeiul art 173 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, tineretul, cultura, sportul, etc.
De asemenea, potrivit art.173 alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
județean.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 8022/14.05.2020, Federația
Română de Automobilism Sportiv propune instituției noastre încheierea unui protocol de
colaborare pe anul 2020 în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a „Raliul Argeșului
” (a doua ediție), ce va avea loc în perioada 26-27 iunie 2020.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
privind încheierea Protocolului de Colaborare între Consiliul Județean Argeș și Federația Română
de Automobilism Sportiv pe anul 2020, pentru susținerea logistică și financiară a activității mai
sus menționate, conform anexei, a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare
menţionată mai sus şi este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice
aplicabile, raportat la atribuţiile şi competenţele specifice acestui serviciu, sens în care propunem
analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Argeş, în temeiul art. 173 alin. (5) și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 196,
alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Șef serviciu,
Roxana Stoenescu
Director executiv,
Simona Alisa CIOBANU
Întocmit: Mirela Șerbănoiu/1 ex.
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Nr. 132/PH/ 07.05.2020
Punctul_19
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 214/SC/07.05.2020 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.2 coroborat cu art. 4 din H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economicomilitare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
 Art. 173, alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa nr. 667/PS/27.02.2020 a Administrației Naționale a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale înregistrată la Consiliul Judeșean Argeș cu nr.
4130/09.05.2020;
 Avizul comisiei de specialitate K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Monografia economico-militară a judeţului Arges, conform
anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze, în numele și pentru Județul Argeș, Monografia
economico-militară a Judeţului Argeș.

ART.3. Comisia pentru Probleme de Apărare din cadrul Consiliului Județean
Argeș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Comisiei pentru Probleme de Apărare din cadrul Consiliului Județean Argeș;
 Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA
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Comisia pentru Probleme de Apărare

VIZAT
Secretar General al Judeţului
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind aprobarea „Monografiei economico-militare
a judeţului Argeş”.

Având în vedere prevederile art.2 şi art. 4 din „Instrucţiunile privind
întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului
respectiv a municipiului Bucureşti” aprobate prin Hotărârea de Guvern
nr.1174 din 25.11.2011 şi adresa 4130/09.03.2020 a Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Consiliul Judeţean Argeş cu
sprijinul Stucturii Teritoriale pentru Probleme Speciale întocmeşte,
actualizează anual pe baza datelor furnizate de către autorităţile administraţiei
publice locale, instituţiile publice, operatorii economici şi alte persoane juridice
din judeţul Argeş, „Monografia economico-militară a judeţului”. După aprobare
aceasta este pusă la dispoziţia Centrului Militar Judeţean Argeş,”.
Faţă de cele arătate mai sus, vă adresăm respectuos rugămintea de a
supune spre discuţie şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Argeş,
„Monografiei economico-militare a judeţului Argeş”.

Întocmit
Paul Buşcu
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Nr. 137/PH/14.05.2020
Punctul_20
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Grupul II Cerșetorie și Migrație
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.224/SC/14.05.2020 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 173, alin.1, lit.e) coroborat cu alin.7, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu
modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a ATOP;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 260/13.12.2019 privind aprobarea
protocolului de colaborare între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Argeș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și Poliția Locală Pitești și
aprobarea bugetului de funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș, pe anul 2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 49/19.02.2020 privind aprobarea
Planului strategic pentru anul 2020 în domeniul ordinii publice la nivelul
Județului Argeș;
 Avizele 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 suplimentarea bugetului Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Grupul II Cerșetorie și Migrație, în limita sumelor disponibile în bugetul de venituri
și cheltuieli al Județului Argeș, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 49/19.02.2020, se modifică corespunzător.
ART.3. Direcţia Economică şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Economice;
 Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA
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BIROUL DE RELAŢII PUBLICE,
COMUNICARE ŞI PROMOVARE
Nr.36/14.05.2020
Vizat,
Secretar General
al Judeţului,
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind suplimentarea bugetului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Grupul II
Cerşetorie şi Migraţie
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Argeş 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 Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică, 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.20 – 23 ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului României
nr.787/2002, vă adresez rugămintea de a supune analizei în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean
Argeş, suplimentarea bugetului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Grupul II Cerşetorie şi
Migraţie.
Vă rog să fiţi de acord ca suma prevăzută în bugetul Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică, Grupul II Cerşetorie şi Migraţie, să fie aprobată în limita sumelor disponibile în bugetul
de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Argeş, precum şi modificarea HCJ
nr.49/19.02.2020, anexa nr. 2.
Documentul a fost discutat în şedinţa ordinară a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică din
data de 14.05.2020 şi aprobat în unanimitate.
Întocmit,
Secretariat executiv
Inspector Trăistaru Constanti
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Nr. 143/PH/14.05.2020
Punctul_21
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș și a Regulamentului de organizare
și funcționare a acesteia
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 231/SC/14.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 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;
 O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la
nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 Art. 37 alin. 1^1 și alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
 Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
350/2001;
 Avizele comisiilor de specialitate K2 și K5;
 Avizul secretarului 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 componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș, conform anexei nr. 1, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice
de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș, conform anexei nr. 2,
parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
membrii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului
Argeș, dată la care orice prevederi contrare se abrogă.
ART.4. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism și Comisia Tehnică de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
 Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș,
prin grija Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

APROB
PREŞEDINTE
Constantin- Dan
MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
AVIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
la proiectul de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș și a Regulamentului de
organizare și funcționare a acesteia

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
350/2001;
- rolul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul Consiliului
Judeţean Argeş, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă,
care asigură fundamentarea tehnică în vederea emiterii avizului arhitectului-şef pentru
documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism (Plan de amenajare a teritoriului judeţean P.A.T.J; Planuri urbanistice generale -P.U.G.; Planuri urbanistice zonale -P.U.Z.; Planuri
urbanistice de detaliu -P.U.D., împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente – după
caz) și pentru studii de fundamentare sau cercetări prealabile din cadrul acestora, precum și a
avizelor de oportunitate întocmite pentru iniţierea și elaborarea planurilor urbanistice zonale;
- necesitatea ducerii la îndeplinire a măsurii privind revizuirea ștampilei „vizat spre
neschimbare” privind avizul arhitectului șef al județului, dispusă în urma controlului efectuat la
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Argeș de I.S.C. –
Inspectoratul Regional în construcții Sud Muntenia;
- O.U.G. nr. 38/30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la
nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
Se impune reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, prin
actualizarea componenței nominale conform Anexei 1, precum și actualizarea Regulamentului de
funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism conform Anexei 2, prin

modificarea și completarea etapelor de verificare a documentațiilor de urbanism, a etapelor de
emitere a avizului arhitectului-șef și a modalităților de funcționare a C.T.A.T.U., înlocuirea
anexelor utilizate în procedura de emitere a avizului arhitectului-șef și reglementarea posibilității
și procedurii privind emiterea avizelor în format electronic, în conformitate cu cadrul legislativ în
vigoare.
Precizăm că în conformitate cu Legea nr. 350/2001, art. 37 alin. 1^1 și alin. 3, „(1^1)
Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor
istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri
constructori, ingineri de reţele edilitare, transport.; (3) Componenta nominală a Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aproba de
consiliul judeţean, consiliul local municipal, orăşenesc, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv
a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale
din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ
superior şi ale arhitectului-şef.”

În temeiul art.182 alin. (1), coroborat cu art.196 alin. (1), lit a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a
proiectului de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului Argeș și a Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia.
Propunem ca toate Hotărârile anterioare ale Consiliului Județean Argeș ce privesc
organizarea și reorganizarea C.T.A.T.U. și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia
să își înceteze aplicabilitatea odată cu adoptarea noii hotărâri.

ARHITECT ȘEF
arh. Andreea Cosmina TACHE

Întocmit: cons. asist. Aurora ION

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

Nr. 138/PH/14.05.2020
Punctul_22
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Argeș
2020-2024
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 226/SC/14.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 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;
 Art. 43, alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
 Art. 4, alin (4), respectiv ale art. 31-46 din H.G. nr. 257/2015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de mentinere a calităţii
aerului;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 531/07.05.2019
privind organizarea Comisiei tehnice la nivelul județului Argeș responsabilă
cu Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024;
 Procesul-verbal nr. 5290/25.03.2020 încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere
publică – etapa finală din cadrul procedurii de informare, consultare şi
participare a publicului privind Planul de menţinere a calităţii aerului în
județul Argeș 2020-2024;
 Referatul de avizare nr. 2/126/EIC/05.05.2020 prin care Planul de menținere
a calității aerului în județul Argeș 2020-2024 a fost avizat favorabil de către
Centrul de Evaluare a Calității Aerului (C.E.C.A) din cadrul Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului (A.N.P.M);
 Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Argeș (A.P.M.Argeș), înregistrată
la Consiliul Județean Argeș cu nr. 8042/15.05.2020 ;
 Art. 45, alin (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen
scurt şi a planurilor de menținere a calităţii aerului;

 Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului 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 Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 20202024, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism și Comisia tehnică la nivelul
județului Argeș responsabilă cu Planul de menținere a calității aerului în județul
Argeș 2020-2024 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
 Comisiei tehnice la nivelul județului Argeș responsabilă cu Planul de
menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024, prin grija Direcției
Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI
APROB
PREŞEDINTE
Constantin- Dan MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
AVIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ
RAPORT
Având în vedere:
- prevederile art. 43, alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu
modificările și completările ulterioare prin care Județul Argeș, încadrat în regimul de gestionare II,
elaborează Planul de mentinere a calităţii aerului;
- prevederile art. 4, alin (4), respectiv ale art. 31-46 din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a
planurilor de mentinere a calităţii aerului;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 531/07.05.2019 privind
organizarea Comisiei tehnice la nivelul județului Argeș responsabilă cu Planul de menținere a calității
aerului în județul Argeș 2020-2024;
- Procesul-verbal nr. 5290/25.03.2020 încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică – etapa finală
din cadrul procedurii de informare, consultare şi participare a publicului privind Planul de menţinere a
calităţii aerului în județul Argeș 2020-2024;
- Referatul de avizare nr. 2/126/EIC/05.05.2020 prin care Planul de menținere a calității aerului în
județul Argeș 2020-2024 a fost avizat favorabil de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului (C.E.C.A)
din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (A.N.P.M);
- Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Argeș (A.P.M. Argeș), înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 8042/15.05.2020 prin care este transmis Referatul de avizare nr.
2/126/EIC/05.05.2020 a Planului de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024, însoțit de
documentul aferent semnat și ștampilat pe fiecare pagină;
- prevederile art. 45, alin (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de mentinere a
calităţii aerului, potrivit cărora „În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la avizarea planului
de menţinere a calităţii aerului, coordonatorul comisiei tehnice îl transmite şi supune spre aprobare, după
caz, consiliului judeţean [...]”;
În temeiul art.182 alin. (1), coroborat cu art.196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de
Hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024.

ARHITECT ȘEF
arh. Andreea Cosmina TACHE

DIRECTOR EXECUTIV
Alisa CIOBANU

Întocmit: cons. sup. Mădălina PLEȘA – coordonator Comisie tehnică responsabilă cu P.M.C.A.

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

Nr.141 /PH/14.05.2020
Punctul_23
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
S.C. JUD DE PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L. la 31.12.2019
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.229/SC/14.05.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având in vedere:
 Art. 173, alin. 2, lit. d din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;
 Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
 OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor
aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și
completările ulterioare;
 O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la
regiile autonome, actualizată;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 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 situațiile financiare anuale ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. la
31.12.2019, conform Raportului anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre..
ART.2. S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L.;
 Direcției Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

JUDEȚUL ARGEȘ
DIRECȚIA ECONIMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
NR. ___________________

Anexă la H.C.J. nr.___/______2020

APROB
PREȘEDINTE,
Dan Constantin MANU

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Marius NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale
S.C. JUD DE PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L. la 31.12.2019
Înființată în luna iunie 2011, în baza Legii nr.31/1990, S.C. PAZĂ ȘI ORDINE
ARGEȘ S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat, având ca obiect
de activitate prestarea serviciilor de pază, cod CAEN 8010, și un capital social subscris și vărsat
de 100.000 lei.
S.C. PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L. are ca unic asociat Serviciul Public de
Pază și Ordine Argeș, instituție aflată în subordinea Județului Argeș.
Politica de resurse umane a societății a respectat procedurile de recrutare și
selecție de personal în concordanță cu legislația în vigoare, numărul de salariați la 31.12.2019
fiind 226.
Politica de achiziții în anul 2019 a vizat, în primul rând, asigurarea
corespunzătoare cu echipament a agenților de securitate, fiind orientată pentru realizarea unui
raport optim preț-calitate-scadență de plată.
Concurența puternică din piața serviciilor de pază a determinat decizia
managementului să adopte o politică de preț-tarif competitivă, astfel că, pe măsură ce factorul
cantitativ a avut un trend crescător, situația economică și financiară a societății a înregistrat
performanță economică.
Din activitatea de pază desfășurată în anul 2019, S.C. PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ
S.R.L. a realizat următorii indicatori:
Valoare
Nr.crt.
Denumire
(lei)
1.
Venituri totale
7.798.382
2.
Cheltuieli totale
7.538.819
3.
Profit brut
259.563
4.
Impozit pe profit
41.651
5.
Profit net
217.912

Profitul net, în sumă de 217.912 lei, s-a propus să fie repartizat pe următoarele destinații:
- repartizat dividende
- 108.956 lei
- rămas la dispoziția societății - 108.956 lei.
Repartizarea profitului net s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/2001 cu privire
la repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documente primare și în
contabilitatea sintetică și analitică în mod cronologic și sistematic, cu respectarea principiilor,
tehnicilor și instrumentelor prevăzute în reglementările legale în vigoare.
Informațiile curprinse în anexele bilanțului contabil reflectă în mod veridic datele
consemnate în contabilitatea analitică și sintetică.
Contul de profit și pierdere reflectă într-o manieră fidelă rezultatele financiare obținute de
către S.C. PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L. în anul 2019.
Impozitul pe profit calculat este în sumă de 41.651 lei, determinarea lui fiind făcută cu
respectarea prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și normele metodologice
referitoare la aplicarea Codului Fiscal.
La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr.
1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 3781/2019, privind principalele aspecte
legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitățile teritoriale al Ministerului Finanțelor Publice.
Față de cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul 2019 ale S.C. PAZĂ ȘI
ORDINE ARGEȘ S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

Șef serviciu,
Mădălina GÎDOIU

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

Nr.142 /PH/14.05.2020
Punctul_24
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2019
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.230/SC/14.05.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având in vedere:
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată;
 Art. 173, alin. 2, lit. d din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la
regiile autonome, actualizată;
 O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, actualizată;
 O.M.F.P. nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor
aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 175/20.09.2010 privind înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A.;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A. nr. 3/19.03.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 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 situațiile financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2019, conform Raportului anexă, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.;
 Direcției Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

JUDEȚUL ARGEȘ
Anexă la H.C.J. nr.___/______2020
DIRECȚIA ECONIMICĂ
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
NR. ___________________

APROB
PREȘEDINTE,
Dan Constantin MANU

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Marius NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale
Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2019
Înființată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 175/2010, Regia de Administrare
a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A funcționează pe bază de gestiune
economică și autonomie financiară și are ca obiect principal de activitate administrarea
patrimoniului public și privat al județului Argeș, dat în administrare în baza contractului nr.
13794/77/28.10.2010.
Politica de resurse umane a societății a respectat procedurile de recrutare și
selecție de personal în concordanță cu legislația în vigoare, numărul de salariați la 31.12.2019
fiind 219.
Activitatea curentă a Regiei se desfășoară în baza unui buget de venituri și
cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație si aprobat de Județul Argeș.
Din activitatea de prestări servicii desfășurată în anul 2019, Regia de Administrare
a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A a realizat următorii indicatori:
Nr.crt.

Denumire

Valoare
(lei)

6.

Venituri totale

9.910.907

7.

Cheltuieli totale

9.091.831

8.

Profit brut

819.076

9.

Impozit pe profit

154.919

10.

Profit net

664.157

Profitul net, în sumă de 664.157 lei, s-a propus să fie repartizat pe următoarele destinații:
- vărsăminte la Județul Argeș - 332.079 lei
- surse proprii de finanțare
- 332.078 lei.
Repartizarea profitului net s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/2001 cu privire
la
repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
Situațiile financiare la 31.12.2019 ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș R.A au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație al acesteia
din data de 19.03.2020, prin Hotărârea nr.3.
Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documente primare și în
contabilitatea sintetică și analitică în mod cronologic și sistematic, cu respectarea principiilor,
tehnicilor și instrumentelor prevăzute în reglementările legale în vigoare.
Informațiile curprinse în anexele bilanțului contabil reflectă în mod veridic datele
consemnate în contabilitatea analitică și sintetică.
Contul de profit și pierdere reflectă într-o manieră fidelă rezultatele financiare obținute de
către Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A în anul 2019.
Impozitul pe profit calculat este în sumă de 154.919 lei, determinarea lui fiind făcută cu
respectarea prevederilor din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și normele metodologice
referitoare la aplicarea Codului Fiscal.
La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevedrile Legii contabilității
nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și
completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 3781/2019, privind principalele aspecte legate de întocmirea
și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitățile teritoriale al Ministerului Finanțelor Publice.
Față de cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul 2019 ale Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
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Nr. 144/PH/19.05.2020
Punctul_25
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș
pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 236/SC/19.05.2020 al Președintelui
consiliului judetean;
Având în vedere:
 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Art. 48 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, cu
modificările și completările ulterioare;
 Adresa Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești nr.4770/18.05.2020;
 Adresa Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernantă Corporativă
nr. 8209/19.05.2020;
 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 investitii publice pe grupe de
investitii si surse de finanțare, conform Anexei nr. 3, 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

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. ___________/____________2020

APROBAT,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VIZAT
VICEPRESEDINTE, SECRETAR GENERAL
Marius Florinel NICOLAESCU
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Prin adresa nr.6730/05.05.2020 Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei”
Valea Iasului solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de
2,7 mii lei reprezentand sponsorizare destinata achizitiei de materiale sanitare in
contextul epidemiei cu COVID-19, influentele regasindu-se in Anexa nr.2.
Prin adresa nr.4739/15.05.2020 Spitalul Orasenesc „Regele Carol I” Costesti
solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 4 mii lei
reprezentand sponsorizare in scopul sustinerii sistemului national de sanatate in
lupta contra epidemiei cu COVID-19, pentru achizitia de echipamente medicale de
protectie, influentele regasindu-se in Anexa nr.2.
In vederea asigurarii creditelor bugetare pentru finantarea unor cheltuieli
urgente s-a trecut la analiza executiei bugetare pe cumulat perioada, in urma careia
s-au constatat sume disponibile la anumite cheltuieli ale altor capitole bugetare,
fapt pentru care propunem virarea creditelor bugetare disponibile in suma de 50 mii
lei, intre capitole conform Anexelor nr.1 si nr. 2.

Potrivit art. 48 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale “in
situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei
bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune
autoritatilor deliberative, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii”. Avand in vedere
adresa nr.4770/18.05.2020 a Spitalului Orasenesc „Regele Carol I” Costesti si
adresa nr. 8209/19.05.2020 a Serviciului Monitorizare Lucrari Publice si
Guvernanta Corporativa, propunem redistribuirea sumelor conform Anexei nr.3.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit.
a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Legii finantelor
publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va supunem
spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
activitatea proprie, conform AnexeI nr.1 si 2 si actualizarea Programului de
investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare conform Anexei nr.3.
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APROBAT,
PRESEDINTE
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VIZAT
VIZAT
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RAPORT
privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Prin adresa nr.22109/26.05.2020 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti solicita
suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli astfel:
- cu suma de 252,5 mii lei reprezentand sume alocate pentru stimulentul de
risc de la bugetul de stat;
- cu suma de 425 mii lei reprezentand sume alocate pentru stimulentul de
risc din Fondul National unic de asigurari de sanatate;
- cu suma de 20 mii lei reprezentand sponsorizare destinata achizitiei de
injectomate pentru sectia ATI in contextul epidemiei cu COVID 19;
- cu suma de 20 mii lei reprezentand sponsorizare pentru obiecte de inventar
in Sectia Chirurgie II.
Influentele in cadrul Bugetului de venituri si cheltuieli sunt prezentate in
Anexele nr.2 si 3.
In vederea asigurarii creditelor bugetare pentru finantarea unor cheltuieli
urgente s-a trecut la analiza executiei bugetare pe cumulat perioada, in urma careia

s-au constatat sume disponibile la anumite cheltuieli ale altor capitole bugetare,
fapt pentru care propunem virarea creditelor bugetare disponibile in suma de 50 mii
lei, intre capitole conform Anexelor nr.1 si nr. 2.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit.
a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Legii finantelor
publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va supunem
spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
activitatea proprie, conform Anexelor nr.1 si 2 si actualizarea Programului de
investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare conform Anexei nr.3.
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Nr. 136/PH/08.05.2020
Punctul_26
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Argeș
și Inspectoratul Școlar Județean Argeș privind achiziția de tablete pentru
elevii din județul Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 218/SC/08.05.2020 inițiat de grupul de
consilieri județeni PNL;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (5) lit. a) și alin. 7 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și
Inspectoratul Școlar Județean Argeș în vederea susținerii financiare a activității
educative de predare online prin achiziția de tablete pentru elevi fără posibilități
financiare.
ART.2. Se alocă suma de 2700000 lei din excedentul bugetar pe anul 2019 al
Consiliului Județean Argeș și/sau din suma alocată pentru Programul școlar
”Laptele și cornul”, alocată anului 2020, suma ce nu a fost cheltuită pentru acest
program până în acest moment, pentru achiziția de tablete și dispozitive de
conectare la internet (simuri/stikere)), implicit asigurarea abonamentului la
operatorul de date și voce din zona respectivă.

ART.3. Inspectoratul Școlar Județean Argeș va prezenta un plan de implementare a
activității educaționale prin metode de predare online pentru școlile din județul
Argeș, plan ce va avea anexată lista cu toți elevii care îndeplinesccondițiile pentru a
primi tablete
ART.4. Predarea-primirea acestor tablete se va face pe baza de proces verbal între
Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul Școlar Județean Argeș
ART.5. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Inspectoratul Școlar Județean Argeș vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Inspectoratului Școlar Județean Argeș.

GRUPUL DE CONSILIERI
JUDEȚENI P.N.L.

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA
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Nr. 146/PH/ 26.05.2020
Punctul_27
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.245/SC/26.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, actualizat;
 O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
 O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
 Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din
unităţile sanitare, actualizat;
 O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, actualizat;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Dispoziția Președintelui nr. 348/18.04.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Pitești;
 Adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr. 16170/19.05.2020 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 8239/19.05.2020;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 22111/26.05.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 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 Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului Județean de
Urgență Pitești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
Județean de Urgență Pitești, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
84/26.03.2020, se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului Județean de Urgență Pitești.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
Secretar General al Județului
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
al Spitalului Județean de Urgență Pitești

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 84 din 26.03.2020 au fost
aprobate organigrama și statul de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
Conducerea Spitalului Județean de Urgență Pitești a solicitat prin adresa nr.
22111 din 26.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr. 8615 din 26.05.2020 aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform
anexelor.
Organigrama și statul de funcții au fost elaborate în conformitate cu
prevederile: adresei Direcției de Sănătate Publică Argeș nr. 16170 din 19.05.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 8239/19.05.2020, prin care a fost
aprobată înființarea Compartimentului de Biologie Celulară și Moleculară,
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 348 din 18.04.2019 privind
aprobarea structurii organizatorice; Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală spitalicească,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătății nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; Ordinului ministrului
sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea
în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitățile

sanitare publice din sectorul sanitar; Ordinului ministrului sănătății. nr. 975/2012
privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în
cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a
autorităților administrației publice locale; Ordinului ministrului sănătății nr.
39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; Ordinului
ministrului sănătății nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din
unitățile sanitare; Ordinului ministrului sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea
și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, actualizat;
Ordinului ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare; Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor
acte normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului
Județean de Urgență Pitești, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 84 din 26.03.2020 se
abrogă.

Director executiv,
Ana MINCĂ

Inspector superior
Cristina Lazăr

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
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Nr. 145/PH/ 26.05.2020
Punctul_28
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr.97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica în anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.244/SC/26.05.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Art.173, alin.(3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr.22188/26.05.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, 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 modificarea și completarea Anexei nr.14 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor
practica în anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
Județean de Urgență Pitești, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
97/24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform
prevederilor art.1.

ART.3. Direcția Economică și Spitalul Județean de Urgență Pitești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Spitalului Județean de Urgență Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

SPITALUL JUDETEAN DE

Anexă
la Hotararea nr.____/__

URGENTA PITESTI

TARIF PENTRU TEST RT-PCR - DETECTIA DIRECTA A
VIRUSULUI COVID -19 PRIN TEHNICI DE BIOLOGIE MOLECULARA

(lei)

Nr.Crt

Denumirea serviciului
prestat/produsului

1

Test RT-PCR- Detectia directa a virusului
COVID-19 prin tehnici de biologie moleculara

Nivelul
tarifului
aplicat in
anul 2020

0

Nivelul
tarifului
propus
pentru
anul 2020
280
lei/persoana

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
Nr.______/_______2020

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa nr.22188/26.05.2020, Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti propune
aprobarea tarifului nou pentru test Real – Time PCR- detectia directa a virusului
COVID-19 prin tehnici de biologie moleculara, tarif care se va aplica de la data
intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Judetean Arges.
Mentionam ca propunerea de mai sus a fost discutata si aprobata in sedinta
Consiliului de Administratie a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, in data de
25.05.2020, si mentionata in procesul-verbal incheiat in data de 25.05.2020..
Prin prevederile art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele: ,,Consiliile
locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot
institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele
asemenea”. De asemenea, prin prevederile art.173, alin.(3), lit. c) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, consiliul judetean ,,stabileste si aproba impozite si taxe, in
conditiile legii’’.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, supunem spre analiza aprobarea
tarifului propus conform anexei nr.1 si calculatiei atasate, tarif care se va aplica de la
data intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Judetean Arges.
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