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HOTARARE
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14350/21.10.2014 al Autorității Județene de Transport ;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007
cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a
Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;
Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.215/28.10.2013
privind aprobarea actualizării cuantumului taxelor locale și tarifelor ce se
vor aplica începand cu anul fiscal 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
H O T Ă R Ă ȘT E :
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Argeș în
Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14112/16.10.2014 al Serviciului Relații Internaționale ,
Tineret , Cultură;
Având în vedere:
Art.32, lit. d) din Ordinul nr. 6552/2011 al Ministrului Educatiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea,
asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a
copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale ;
Adresa nr. 11570 /03.09.2014 a Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educatională Argeș.
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
H O T Ă R Ă ȘT E :
ART.1. Se desemnează doamna Stoenescu Roxana – Șef serviciu Relații
Internaționale, Tineret, Cultură să reprezinte Consiliul Județean Argeș în Comisia
de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Argeș.
ART.2 Doamna Stoenescu Roxana va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș in Consiliile
de administrație ale școlilor speciale din județ
Consiliul Județean Argeș;
Analizand Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr.14629/24.10.2014 Serviciului
Relații
Internaționale Tineret Cultură;
Având în vedere:
O.U.G nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei,
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
Art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Art. 92 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului judetului Arges
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.c) din
Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE
ART.1.Se aprobă reprezentarea consiliului județean în consiliile de administrație
ale școlilor speciale din județ respectând configurația politică actuală, astfel :
8 consilieri județeni – reprezentanți ai PSD;
2 consilieri județeni – reprezentanți ai PNL ;
2 consilieri județeni – reprezentanți ai PDL ;
ART.2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri partidele
politice vor transmite la Compartimentul Legislativ – Transparență Decizională,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere încheiat
între Consiliul Județean Argeș, D.G.A.S.P.C. Argeș și
Fundația SERA România
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 14390/22.10.2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere :
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata;
Hotarârea consiliului judetean nr.255/19.12.2013 prin care s-a aprobat
Contractul de asociere încheiat între CJ Argeş (nr.de înregistrare
53/07.01.2014), DGASPC Argeş (nr.de înregistrare 32662/23.12.2013) şi
Fundaţia SERA Romania ( nr de înregistrare 109/08.01.2014) ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de asociere dintre Fundația
SERA România, Consiliul Județean Argeș și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș, pentru prelungirea termenului de finalizare a
lucrărilor de amenajare a casuței de tip familial şi de închidere a Complexului de
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HOTĂRÂRE
privind reactualizarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al
Judeţului Argeş pentru care este delegată gestiunea S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Pitești conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 14599/24.10.2014 al Direcţiei Tehnice ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 67/19.05.2010 privind delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC Apă Canal 2000
SA Piteşti.
Adresa nr. 9080/10.10.2014 înregistrată la C.J. Argeş sub nr. 13649/13.10.2014
SC Apă Canal 2000 SA a transmis Anexa cuprinzând Lista actualizată a
bunurilor din domeniul public al Judeţului Argeş, concesionate prin Contractul
de delegare către SC Apă Canal 2000 SA Piteşti.
Dispoziţiile art. 10, 22-25 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare
de utilităţi publice, republicată.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1,K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă reactualizarea Listei bunurilor din domeniul public al Judeţului
Argeş pentru care este delegată gestiunea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești
conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010, precum şi modificarea valorilor de inventar
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HOTĂRÂRE
privind reactualizarea Listei bunurilor de retur aparținând domeniului
public și privat al Județului Argeș existente pe Platforma Cotmeana pentru
care este delegată gestiunea SC AEPSUP Arges SA conform Contractului
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
nr. 2046/21.04.2008
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 14598/24.10.2014 al Direcţiei Tehnice ;
Având în vedere :
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi
de Canalizare nr. 2046/21.04.2008 încheiat între Consiliul Judeţean Argeş şi
S.C. A.E.P.S.U.P. Argeş S.A
Dispoziţiile art. 10, 22-25 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare
de utilităţi publice, republicată.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1,K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă reactualizarea Listei bunurilor de retur aparținând domeniului
public și privat al Județului Argeș existente pe Platforma Cotmeana pentru care
este delegată gestiunea SC AEPSUP Argeș SA conform Contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 2046/21.04.2008,
identificate in anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al
județului Argeș în vederea scoaterii din funcțiune și casării
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.14537/24.10.2014 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc proprietatea statului şi
al unităţilor administrativ-teritoriale ;
Art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea unui imobil (cocină porci din lemn) , situat în incinta
Spitalului de Recuperare Brădet, din domeniul public în domeniul privat al
județului Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării, identificat conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr.447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.

Anexa
La Hotararea nr. 203/31.10.2014

Elemente de identificare a imobilului ce trece din domeniul public în
domeniul privat al județului Argeș

Nr. crt.
Codul de
cf. H.G. clasificare
867/2002

22

1.2.7

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobandirii

Valoare
inventar

Cocină porci
lemn
(Porcărie)

C1
S= 118 mp.

1981

0,25 lei
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HOTĂRÂRE
privind suplimentarea sumei alocate proiectului „Inființarea unor loturi
demonstrative cu livezi de înaltă valoare biologica și comercială, premisă
pentru refacerea principalelor bazine pomicole ale județului Argeș și studiul
condițiilor necesare valorificării producției de fructe”

Consiliul Judeţean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 14269/20.10.2014 al Directiei de Dezvoltare si Proiecte;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit.a din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si
republicata,
Hotararea consiliului judetean nr. 65/2009 privind aprobarea asocierii
judetului Arges cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura
Pitesti – Maracineni;
Hotararea consiliului judetean nr. 73/25.04.2012 privind prelungirea
asocierii județului Argeș cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru
Pomicultură Pitești – Mărăcineni;
Hotararea consiliului judetean nr. 213/28.10.2013 privind suplimentarea
sumei alocate proiectului „Inființarea unor loturi demonstrative cu livezi de
înaltă valoare biologica și comercială, premisa pentru refacerea principalelor
bazine pomicole ale județului Argeș și studiul condițiilor necesare
valorificării producției de fructe”.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată si actualizata,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezilierii Contractului de finanțare a proiectului
„Modernizarea DJ 703I: Mușătești (DN 73C)- Braduleț-Brădetu-Poienile
Vâlsanului, în vederea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii de turism,
km 28+822-53+600 km”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14510/23.10.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
Contractul de finanțare pentru proiectul .„Modernizare DJ 703i: Musătesti
(DN 73 C) – Braduleț – Brădetu – Poienile Vâlsanului în vederea îmbunătățirii
și dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km”.
Procesele verbale nr.1132746/08.08.2014, nr. 1130444/12.06.2014 si nr.
1129181/13.05.2014 ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Argeș
Rapoartele operativ informative 3.412/06.08.2014 si nr. 3.289/29.07.2014 ale
Primăriei Braduleț;
Adresa nr. 13495/08.10.2014 emisă de ADR Sud Muntenia în calitate de
Organism Intermediar;
Avizul comisiilor de specialitate K1,K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
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HOTARARE
privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul consiliului
județean pentru proiectele structurilor culturale de tineret și sportive
conform Legii nr. 350/2005, sesiunea a II – a
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 14449/23.10.2014 al Serviciului
Relaţii
Internaţionale, Tineret, Cultura;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
Art. 28 din Legea tineretului nr. 350/2006;
Hotararea consiliului judetean nr. 28 din 29.01.2014, prin care s-a aprobat
metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local,
alocate pentru activităţi nonprofit, conform Legii nr. 350/2005 şi pentru
proiectele structurilor sportive.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata,
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al
judeţului Argeş pentru proiectele structurilor culturale, de tineret şi sportive
potrivit Legii nr. 350/2005, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor

Anexă la HOT nr. 206/31.10.2014

Propuneri de finantare pentru acţiunile culturale, de tineret şi sportive din
bugetul Consiliului Judeţean Argeş pe anul 2014, sesiunea a II a, conform Legii nr. 350/2005

Nr
.
crt
.
1

Solicitant

Denumire proiect

Scopul proiectului

Suma
solicitată
(mii lei)

Suma
propusă
(mii lei)

Asociaţia Fotoclub
Lens Piteşti

„Ziua Naţională a
Artei Fotografice”

2,5

2

2

Asociaţia
Cealaltă Românie

„Argeşul
Frumos”

23.4

10

3

Selea
Iulian

„Turneul
talentelor”

23,6

20

4

Oprescu
Mihail

„O călătorie vizuală
de sus, pe plaiuri
argeşene”

97,7

26

5

Asociaţia
Masterclass

„Culorile
toamnei”

Promovarea artei fotografice şi oferirea unei
alternative de petrecere a timpului liber pentru
tineri, prin fotografie.
Promovarea argeşenilor celebri în lume. Sprijinirea
tinerilor talentaţi; organizarea de selecții și
preselecții pentru identificarea copiilor și tinerilor
argeșeni talentați.
Încurajarea tinerilor de a se implica în activităţi
extraşcolare
la
nivel
internaţional,
având
oportunitatea de a-şi lărgi aria de cunoaştere în
domeniul muzical.
Promovarea unitară şi complementară adaptată
dinamicii actuale a turismului naţional şi
internaţional a identităţii istorice, culturale,
religioase și sociale a valorilor argeșene în scopul
dezvoltării și consolidării turismului în zonă.
Implicarea şi afirmarea tinerilor în viaţa socială,
culturală, artistică şi sportivă; realizarea unui mod
de cultivare a relaţiilor interumane, de socializare şi
de comunicare.

82,5

20

Observații

6
7

8

Răzvan
Soilică
Asociaţia
Studenţilor
Universităţii din
Piteşti
Asociaţia Sportivă
Speranţa Costești

9

Asociaţia
Judeţeană de
Fotbal

10

CS Olimpic Team
Autoconstruct

Reînvierea, păstrarea şi perpetuarea sărbătorilor
de iarnă.
Promovarea şi descoperirea tinerilor talentaţi,
„Festivalul
îmbunătăţirea cunoştinţelor practice şi teoretice
Cultural 2014”
privind acţiunile cultural – artistice, îmbunătăţirea
nivelului de comunicare între tineri.
„Educarea tineretului Promovarea sportului de performanţă, participarea
echipei la evenimente sportive la nivel judeţean şi
prin sport”
naţional.
Promovarea fotbalului la nivelul judeţului Argeş,
„Promovarea
activităţii fotbalistice stimularea şi sprijinirea practicării sportului de
la nivelul judeţului
performanţă la nivelul copiilor, cadeţilor, juniorilor şi
Argeş”
tinerilor din judeţul Argeş.
„Argeş
Descoperirea
talentelor
sportive
argeşene,
participarea sportivilor la competiţii sportive,
Experience 23”
campionate
interne
şi
internaţionale,
cantonamente.
TOTAL mii lei
„Let it’s snow”

18,8

10

31,5

20

10

10

40

40

30

20

363,6

178
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HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijn financiar pentru unitățile de cult din județul
Argeș aparținând cultelor religioase recunoscute din România
Consiliul Judeţean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14332/21.10.2014 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit.a din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și
republicată ;
Art.3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România;
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001,
aprobate prin H.G. nr. 1470/2002;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 87 din 30.04.2014 prin care s-a
aprobat Ghidul pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult din
județul Argeș, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizată

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă acordarea de sprijn financiar pentru unitățile de cult din județul
Argeș aparținând cultelor religioase recunoscute din România , conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă la Hot. nr. 207/31.10.2014
Propuneri privind finanțarea lăcașurilor de cult
Nr.
crt.

Solicitant

1

Parohia Țuțuleștii Vechi
Comuna Suseni
Parohia Bădești
Comuna Pietroșani
Parohia Văleni
Comuna Sălătrucu
Parohia Sf. Apostol Andrei
Papucești – Pitești
Parohia Popești Turcești
Comuna Săpata
Parohia Domneștii de Jos
Comuna Domnești
Parohia Malu Vânăt
Comuna Merișani
Parohia Valea Corbului
Comuna Călinești
Parohia Valea Măcelarului
Comuna Bughea de Jos
Parohia Tufanul cu Icoană
Comuna Mălureni

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Obiectiv

Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de construire
Solicită sprijin financiar pentru restaurarea
acoperișului și a zidurilor exterioare
Solicită sprijin financiar pentru instalare
centrală termică
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de pictură în tehnica frescă
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de construire
Solicită sprijin financiar pentru refacerea
cafasului
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de construire
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de construire
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de construire
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
lucrărilor de tencuire interioară și
exterioară
Parohia Domneștii de Sus Solicită sprijin financiar pentru finalizarea
Comuna Domnești
lucrărilor de construire
Parohia Urluieni
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
Comuna Bârla
lucrărilor de construire
Parohia Brătești
Solicită sprijin financiar pentru instalare
Comuna Albeștii de Argeș centrală termică
Parohia Lucieni
Solicită sprijin financiar pentru instalare
Comuna Hârtiești
centrală termică
Parohia Cerșani
Solicită sprijin financiar pentru realizarea
Comuna Suseni
lucrărilor de reparații
Parohia Telești II
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
Costești
lucrărilor de construire
Parohia Stroești
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
Comuna Mușătești
lucrărilor de construire
Mănăstirea Ionești
Solicită sprijin financiar pentru continuarea
Comuna Buzoești
lucrărilor la acoperiș și finisări interioare
TOTAL LEI

Suma
solicitată
(lei)
100.000

Suma
propusă
(lei)
9.000

100.000

8.000

25.000

9.000

100.000

9.000

100.000

8.000

50.000

9.000

8.995

7.000

8.990

7.000

17.900

9.000

8.990

7.000

30.000

9.000

30.000

9.000

30.000

9.000

40.000

9.000

100.000

9.000

50.000

9.000

40.000

9.000

50.000

15.000

889.875

160.000

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a prețurilor de vânzare
a spațiilor cu destinație medicală
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 14625/24.10.2014 al Comisiei pentru vânzarea
spațiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008;
Având în vedere :
O. U. G. nr.68/28.05.2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a
statului sau a unitaților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete
medicale, precum și a spațiilor în care se desfasoară activitati conexe actului
medical.
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin carea s-a aprobat
iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor OUG 68/2008 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical.
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 10/29.01.2014, nr.37/28.02.2014,
85/30.04.2014 şi 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a spaţiilor
şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce urmează a fi
vândute potrivit OUG 68/2008.
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale ;
Avizul secretarului judetului Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,
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HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Președintelui consiliului județean pentru semnarea la
notar a Contractelor de vânzare cumparare a spațiilor cu destinație
medicală și aprobarea clauzelor speciale ale acestuia
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 14626/24.10.2014 al Direcției Administrație
Publica – Comunități Locale ;
Având în vedere :
Art.21 din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata cu
modificarile ulterioare ;
O. U. G. nr.68/28.05.2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului
sau a unitaților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum
și a spațiilor în care se desfasoară activitati conexe actului medical.
Avizul secretarului judetului Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se împuternicește Președintele consiliului județean, domnul Tecău Grigore
Florin să semneze la notar Contractele de vânzare cumpărare a spațiilor cu
destinație medicală vândute in conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008.
ART.2.Se aproba clauzele contractuale ce vor fi cuprinse in Contractele de vânzare
cumpărare a spațiilor cu destinație medicală - Dipensar Razboieni, vândute in
conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008, identificate potrivit anexei parte
integranta a prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului dobânzii anuale aferentă ratelor acordate
cumpărătorilor spațiilor cu destinatie medicală
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 14253/20.10.2014 al Direcției Economice ;
Având în vedere :
Art.12, al.(1) lit.(b) din O. U.G. nr.68/28.05.2008 privind vanzarea spatiilor
proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu
destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara
activitati conexe actului medical.
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă dobânda anuală aferentă ratelor acordate cumpărătorilor
spațiilor cu destinație medicală ce au facut obiectul OUG nr.68/2008 , calculată
prin adăugarea procentului de 2% peste nivelul de referință al dobânzii stabilit
periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al
U.E.
ART.2. Directia Economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind actualizarea „ Programului cu lucrări de investiţii și reparații
infrastructură rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile
pentru perioada 2015-2017
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 3507/27.10.2014 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Arges R.A;
Având in vedere:
Legea nr. 215/2001 a admnistraţiei publice locale, modificată şi completată,
republicata;
Hotărârea consiliului judeţean nr.23/29.01.2014 privind aprobarea
„Programului de lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură rutieră la nivelul
judeţului Argeş, având ca sursă de finanţare bugetul local pe anul 2014” şi
previziunile pentru perioada 2015-2017.
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.72/31.03.2014 prin care s-a aprobat
actualizarea „Programului cu lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură
rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru perioada
2015-2017.
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.120/26.06.2014 prin care s-a aprobat
actualizarea „Programului cu lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură
rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru perioada
2015-2017.
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.195/30.09.2014 prin care s-a aprobat
actualizarea „Programului cu lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură
rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru perioada
2015-2017.
Hotararea de Guvern nr.855/07.10.2014 prin care s-au alocat judetului Arges
suma de 11.418 mii lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile
judetene si comunale avand ca sursa sume defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru drumuri, precum si suma de 950.000 lei pentru lucrari de
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HOTĂRÂRE
privind cofinanțarea obiectivului de investiție
"Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626,
L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele ’’

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.3508/27.10.2014 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Avand in vedere:
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală;
H.C.J Argeș nr. 165/28.08.2014 prin care s-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici ai investiției "Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele,
km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele ’’.
Avizul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție "Modernizare pe DJ 725
Stoenești – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenești și
Dragoslavele ’’cu suma de 289.896 lei conform anexei - Fișa obiectivului de
investiție , parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții « Refacere pod pe DJ 739(DN73D) Bârzești – Negrești – Zgriptești –
Beleți (DJ702) peste râul Argeșel, km 0+145, în comuna Vulturești, județul
Argeș ”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr.3511/28.10.2014 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Avand in vedere:
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală;
Avizul C.T.E. nr. 8 bis/06.01.2011;
Ordinul nr.1826/08.10.2014 privind: aprobarea listei obiectivelor de
investitii,
Avizul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de
investiții « Refacere pod pe DJ 739(DN73D) Bârzești – Negrești – Zgriptești –
Beleți (DJ702) peste râul Argeșel, km 0+145, în comuna Vulturești, județul
Argeș”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind cofinanțarea obiectivului de investiție
« Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Bârzești-Negresti-Zgripțești-Beleți (DJ 702)
peste râul Argeșel, km 0+145, in comuna Vulturești, județul Argeș »

Consiliul Județean Argeș;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.3509/27.10.2014 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Avand in vedere:
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală;
Ordinul nr.1826/08.10.2014 privind: aprobarea listei obiectivelor de
investiții.
Avizul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție « Refacere pod pe DJ
739(DN73D) Bârzești-Negrești-Zgripțești-Beleți (DJ 702) peste râul Argeșel, km
0+145, în comuna Vulturești, județul Argeș », cu suma de 114.440 lei conform
anexei - Fișa obiectivului de investiție , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Direcția
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Argeș

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 14836/29.10.2014 al Serviciului Resurse Umane ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicata;
O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 a
finantelor publice locale ;
Avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.460542/2014 înregistrat
la consiliul județean cu nr. 14985/30.10.2014 .
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Argeș, conform anexelor 1 si 2, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Incepând cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
107/25.07.2013 se modifică corespunzător .
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei, statului de funcţii și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului “ Al.Davila “ –
Pitești

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, Raportul nr.14 425/22.10.2014 al Serviciului Relații Internaționale,
Tineret, Cultură din cadrul Consiliului Judetean Arges şi Adresa nr.
14.355/21.10.2014 a Teatrului „Al. Davila” Pitesti ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei
publice locale, republicata;
Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2007 privind institutiile si
companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de
impresariat artistic ;
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.Se aprobă actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului „Al.
Davila” Pitesti, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului „Al.
Davila” Pitesti, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei și statului de funcții ale Centrului pentru
Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, Raportul nr. 14380/22.10.2014 al Serviciului Relații Internaționale,
Tineret, Cultură din cadrul Consiliului Judetean Arges.
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicata;
O.U.G. nr. 189/2008 pentru managementul instituțiilor publice de cultură ,
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 269/2009.
Legea nr. 8/2006 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările
și completările ulterioare .
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului
pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Argeș, conform anexelor
1 si 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Hotărârea consiliului județean nr. 112/25.07.2013
corespunzător.

se modifică
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HOTARARE
privind actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale
Serviciului Public Salvamont Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, Raportul nr. 16632/24.10.2014 al Serviciului Public Salvamont Arges;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei
publice locale, republicata;
O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 a
finantelor publice locale ;
H.G. nr. 77/2013 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor
montane si organizarea activitatii de salvare in munti
Avizul secreatrului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului
Public Salvamont Argeș, conform anexelor 1 si 2, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
ART.2. Hotărârea consiliului județean nr. 117/25.07.2013 iși încetează
aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcționarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, pentru
perioada 01.11.2014-31.10.2015

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul comun nr.14630/24.10.2014 al Direcţiei Administraţie
Publică Comunitaţi Locale, Direcţiei Economice, Serviciului Resurse Umane,
precum şi al Reprezentantului Funcţionarilor Publici ;
Având în vedere:
• Art . 72 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu
modificările şi completările ulterioare,
• Art . 128 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
• Titlul VIII al Legii 53/2003 - Codul Muncii, modificată şi completată,
• Legea nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
• Legea nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea
art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar,
• OG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea
reducerilor salariale,
• OG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar
în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare,
• HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională
a funcţionarilor publici,

• HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare ;
• Art . 22 din HG nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
• Art .21, alin.3 ,lit.j) din Legea 571/2003 Codul fiscal ;
• Art .3, pct.1 si art.9, pct.1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale
• Art .120 din Constituţia României;
• Legea nr.53/2003 – privind Codul muncii, modificată şi completată,
• Avizul secreatrului judetului Arges;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Acordul colectiv de muncă pentru perioada 01.11.2014 31.10.2015 al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Acordul Colectiv de muncă intră în vigoare la data de 01.11.2014 şi
se aplică până la data de 31.10.2015.
ART.3.Plata drepturilor prevăzute în Acordul colectiv de muncă se va
efectua din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Argeş, cu începere de la
01.11.2014.
ART.4.(1).Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş să
semneze, pentru Consiliul Judeţean Argeş, Acordul colectiv de muncă, precum şi
actele adiţionale ale acestora.
(2).Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş să
semneze prelungirea Acordului colectiv de muncă.
ART.5.(1) Direcţia Economică va opera toate modificările necesare în
cadrul bugetului Consiliului Judeţean Argeş pentru perioada 01.11.201431.10.2015.
(2). Acordul colectiv de muncă al funcționarilor publici din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş este considerat, va fi interpretat şi va
fi aplicat de părţile contractante, ca Acord colectiv de muncă aplicabil salariaţilor
funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, pentru
perioada 01.11.2014-31.10.2015

Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul comun nr.14631/24.10.2014 al Direcţiei Administraţie
Publică Comunitaţi Locale, Direcţiei Economice, Serviciului Resurse Umane,
precum şi al Reprezentantului personalului contractual;
Având în vedere:
• Art. 128 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• Titlul VIII al Legii 53/2003 - Codul Muncii, modificată şi completată,
• Legea nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea
art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar;
• OG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor
salariale;
• OG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare;
• Art .21, alin.3 ,lit.j) din Legea 571/2003 Codul fiscal;
• Art .3, pct.1 si art.9, pct.1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale ;
• Legea nr.53/2003 – privind Codul muncii, modificată şi completată;

• Avizul secreatrului judetului Arges;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Contractul colectiv de muncă pentru perioada 01.11.2014 31.10.2015 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 .Contractul Colectiv de muncă intră în vigoare la data de 01.11.2014 şi se
aplică până la data de 31.10.2015.
ART.3. Plata drepturilor prevăzute în Contractul colectiv de muncă se va efectua
din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Argeş, cu începere de la 01.11.2014.
ART.4. (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş să semneze,
pentru Consiliul Judeţean Argeş Contractul colectiv de muncă, precum şi actele
adiţionale ale acestora.
(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş să semneze
prelungirea Contractului colectiv de muncă.
ART.5. Înregistrarea Contractului colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Argeş se va face prin grija Reprezentantului personalului contractual.
ART.6. (1) Direcţia Economică va opera toate modificările necesare în cadrul
bugetului Consiliului Judeţean Argeş pentru perioada 01.11.2014-31.10.2015.
(2) Contractul colectiv de muncă al angajaţilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Argeş este considerat, va fi interpretat şi va fi aplicat de
părţile contractante ca Contract colectiv de muncă aplicabil personalului
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş.
ART.7. Compartimentul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica
prezenta hotărâre :
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului
Argeș, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14800 / 28.10. 2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
O.U.G. nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
H.G. nr.855/2014 privind repartizarea pe judete a sumelor necesare pentru
finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale , judetului
Arges;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ;
Decizia nr. 2771/ 08.10.2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Arges prin care ne comunica suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale .
Ordinul comun al M.D.R.A.P. si M.F.P. nr. 1920/1408/16.10.2014 ;
Decizia nr. 2841/20.10.2014 a Directorului General al Directiei Generale
Regionale a Finantelor Publice Ploiesti prin care s-a aprobat suplimentarea
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent institutiei noastre pentru
anul 2014.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2014, conform anexelor 1
și 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind darea in administrare CAS Arges și în folosință gratuită Spitalului
Județean de Urgență Pitesti a unor spații aflate in domeniul public al
județului Argeș

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.14882/29.10.2014 al Directiei Tehnice ;
Având în vedere :
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată,
Art. 867, 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Avizul secretarului judetului Arges.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1,K2,K3 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit prin Hotărârea
nr.175/21.12.2006, Centrului de Aparatură Judeţeană Medicală Argeş asupra
spațiului situat în imobilul Depozit din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă
Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36.
ART.2. S e aprobă darea în administrare C.A.S. Argeş a spaţiului în suprafaţă de
320 m.p. situat în imobilul Depozit din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă
Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, până în data de 23.10.2019, identificat conform
anexei 1 - releveu, parte integrantă din prezenta hotărâre.

