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Punctul_1
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Club
Sportiv Brothers Motor Sport pe anul 2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 254/SC/05.06.2020 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;
 Art. 3 alin (1) și alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 43 alin. (2) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 Adresa Clubului Sportiv Brothers Motor Sport nr. 9083/04.06.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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 încheierea Acordului de Asociere între Județul Argeș, prin
Consiliul Județean Argeș și Club Sportiv Brothers Motor Sport, pentru
susținerea financiară a activității sportive cu suma de 20.000 lei în anul 2020,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de Asociere prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Clubul Sportiv Brothers Motor Sport vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Clubului Sportiv Brothers Motor Sport.

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
La proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere
între Județul Argeș și Club Sportiv Brothers Motor Sport 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.
În conformitate cu art. 3 alin (1) și alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile administraţiei publice au
obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanță şi să asigure condiţiile
organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale
care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional
sau local.” „Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor
de vârsta preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea exerciţiului
fizic, în vederea integrării sociale.”
Potrivit art. 11 alin (1) din aceeași Lege, Finanţarea programului naţional „Sportul
pentru toţi” se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la
bugetele locale.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 9083/04.06.2020, Clubul
Sportiv Brothers Motor Sport solicită instituției noastre sprijin financiar în vederea
desfășurării activităților sportive de performanță din cadrul Campionatul Național de Viteză
în Coastă al României 2020 – Trofeul Câmpulung Muscel, ediția a IX-a.
Potrivit art 43 alin (2) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, „autorităţile administraţiei publice locale pot
aproba, prin hotărârea consiliului local şi/sau judeţean, după caz, diverse forme de sprijin
pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare sau de natură salarială ale structurilor sportive
care îşi au sediul pe raza administrativ-teritorială ale acestora. În cazul acestor forme de

sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de
stat şi prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare.”
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
încheierea Acordului de Asociere între Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Club
Sportiv Brothers Motor Sport, pentru susținerea financiară a activității sportive cu suma de
20.000 lei în anul 2020, 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 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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Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
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Operator de date personale nr. 37708

Nr. 148/PH/05.06.2020
Punctul_2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și
Club Sportiv Universitar Pitești pe anul 2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 255/SC/05.06.2020 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;
 Art. 3 alin (1) și alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 43 alin. (2) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 Adresa Clubului Sportiv Universitar Pitești nr. 8992/03.06.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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 încheierea Acordului de Asociere între Județul Argeș, prin
Consiliul Județean Argeș și Clubul Sportiv Universitar Pitești, pentru susținerea
financiară a activității sportive cu suma de 40.000 lei în anul 2020, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de Asociere prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Clubul Sportiv Universitar Pitești vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Clubului Sportiv Universitar Pitești.

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
La proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere
între Județul Argeș și Club Sportiv Universitar Pitești 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.
În conformitate cu art. 3 alin (1) și alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile administraţiei publice au
obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanță şi să asigure condiţiile
organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale
care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional
sau local.” „Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor
de vârsta preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea exerciţiului
fizic, în vederea integrării sociale.”
Potrivit art. 11 alin (1) din aceeași Lege, Finanţarea programului naţional „Sportul
pentru toţi” se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la
bugetele locale.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 8992/03.06.2020, Clubul
Sportiv Universitar Pitești solicită instituției noastre sprijin financiar în vederea continuării
activității sportive de performanță a echipei de handbal participantă la Campionatul Național
Divizia A masculin 2020.
Potrivit art 43 alin (2) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, „autorităţile administraţiei publice locale pot
aproba, prin hotărârea consiliului local şi/sau judeţean, după caz, diverse forme de sprijin
pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare sau de natură salarială ale structurilor sportive
care îşi au sediul pe raza administrativ-teritorială ale acestora. În cazul acestor forme de
sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de

stat şi prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare.”
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
încheierea Acordului de Asociere între Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Clubul
Sportiv Universitar Pitești, pentru susținerea financiară a activității sportive cu suma de
40.000 lei în anul 2020, 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 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.

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. 149/PH/05.06.2020
Punctul_3

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația
Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș pe anul 2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 256/SC/05.06.2020 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;
 Art. 3 alin (1) și alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 43 alin. (2) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 Adresa Asociației Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș nr.
9089/04.06.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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 încheierea Acordului de Asociere între Județul Argeș, prin
Consiliul Județean Argeș și Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club
Argeș, pentru susținerea financiară a activității sportive cu suma de 40.000 lei în
anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de Asociere prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Asociației Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș.

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
la proietul de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și
Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș 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.
În conformitate cu art. 3 alin (1) și alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile administraţiei publice au
obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanță şi să asigure condiţiile
organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale
care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional
sau local.” „Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor
de vârsta preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea exerciţiului
fizic, în vederea integrării sociale.”
Potrivit art. 11 alin (1) din aceeași Lege, Finanţarea programului naţional „Sportul
pentru toţi” se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din fonduri de la
bugetele locale.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 9089/04.06.2020, Asociația
Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș solicită instituției noastre sprijin financiar pentru
“Repornirea activității sportive a Centrului de Copii și Juniori al Clubului ACS Campionii
„Fotbal Club Argeș” Pitești prin achiziția de echipamente și materiale sportive necesare în
desfășurarea pregătirii antrenamentelor și competițiilor sportive, în perioada iunie -septembrie
2020, în județul Argeș.
Potrivit art 43 alin (2) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, „autorităţile administraţiei publice locale pot
aproba, prin hotărârea consiliului local şi/sau judeţean, după caz, diverse forme de sprijin

pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare sau de natură salarială ale structurilor sportive
care îşi au sediul pe raza administrativ-teritorială ale acestora. În cazul acestor forme de
sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de
stat şi prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare.”
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
încheierea Acordului de Asociere între Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și
Asociația Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, pentru susținerea financiară a activității
sportive cu suma de 40.000 lei în anul 2020, 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 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.

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.150/PH/05.06.2020
Punctul_4
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș
pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 257/SC/05.06.2020 al Președintelui
consiliului judetean;
Având în vedere:
 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Art. 58 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;
 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 investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă alocarea sumei de 35 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019,
potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. 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
VICEPRESEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Prin adresa nr. 23976/05.06.2020 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti
solicita alocarea sumei de 300 mii lei in vederea achizitionarii de reactivi
necesari Sistemului Real Time PCR, in contextul epidemiei cu COVID-19.
In vederea asigurarii creditelor bugetare pentru finantarea cheltuielilor
mentionate mai sus s-a trecut la analiza executiei bugetare pe cumulat perioada,
in urma careia s-au constatat sume disponibile la anumite categorii de cheltuieli
ale unor capitole, fapt pentru care propunem virarea creditelor disponibile in
suma de 300 mii lei intre capitole, conform Anexelor nr.1 si 2.
Prin adresa nr.1843/06.04.2020 Spitalul de Boli Cronice Calinesti solicita
alocarea sumei de 35 mii lei pentru achizitia unui grup electrogen trifazat cu
functionare automata care sa asigure desfasurarea in conditii optime a activitatii
unitatii sanitare.
Conform art.58 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, actualizata cu
modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor
deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare… “

Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din
sectiunea de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 35 mii lei din excedentul
bugetului local la data de 31.12.2019, influentele fiind prezentate in Anexele
nr.1, 2 si 3.
Prin adresa nr. 6562/14.05.2020 Directia Generala pentru Evidenta
Persoanelor Arges solicita actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu

suma de 4 mii lei, sume incasate la articolul 85.01.01 “Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent” si virarea de credite de la cheltuieli de
personal la cheltuieli de capital in suma de 5 mii lei pentru achizitia de licente.
Prezentam influentele in Anexele nr.1, 2 si 3.
Prin adresa nr. 9254/05.06.2020 Serviciul Financiar Contabilitate solicita
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 353 mii lei, suma
incasata la articolul 85.01.01 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent”, din cadrul subcapitolelor 67.02.50 “Personal neclerical” si
67.02.05 “Tineret”. Avand in vedere solicitarea Serviciului Relatii Internationale
Cultura Invatamant prin adresa nr. 9251/05.06.2020, propunem repartizarea
acestei sume conform Anexei nr. 1.
Prin adresa nr. 6559/05.06.2020 Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita, in
baza prevederilor art.8 alin.(1) din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor
masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii
coronavirusului COVID-19 pe perioada starii de urgenta, suplimentarea
bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de de 137,5 mii lei reprezentand sume
alocate pentru stimulentul de risc de la bugetul de stat si cu suma de 52,5 mii lei
reprezentand sume alocate pentru stimulentul de risc din Fondul National unic
de asigurari de sanatate, influentele regasindu-se in Anexa nr.2.
Prin adresa nr.7998/05.06.2020 Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.
Andrei” Valea Iasului solicita, in baza prevederilor art.8 alin.(1) din OUG
nr.43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri
europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19 pe perioada starii
de urgenta, suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 252,5
mii lei reprezentand sume alocate pentru stimulentul de risc din Fondul National
unic de asigurari de sanatate, influentele regasindu-se in Anexa nr.2.
Prin adresa nr.172/03.06.2020 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni
solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 3 mii lei
reprezentand sponsorizare pentru achizitia de echipamente si materiale in
contextul diminuarii efectelor COVID-19 asupra unitatii sanitare, precum si
suplimentarea veniturilor din contractul incheiat cu Directia de Sanatate Publica
Arges cu suma de 303 mii lei destinata Programului national de prevenire,
supraveghere si control al infectiei cu tuberculoza, influentele regasindu-se in
Anexa nr.2.
Prin adresa nr. 2947/05.06.2020 Spitalul de Recuperare Bradet solicita
suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 4 mii lei
reprezentand sponsorizare pentru achizitia de echipamente si materiale in
contextul diminuarii efectelor COVID-19 asupra unitatii sanitare, influentele
regasindu-se in Anexa nr.2.
Prin adresa nr. 410/08.05.2020 Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti
solicita actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 14.76 mii lei,
sume incasate la articolul 85.01.01 “Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent”. Influentele in cadrul bugetului de venituri si
cheltuieli sunt prezentate in Anexa 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 nr.2 si
actualizarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de
finantare conform Anexei nr.3.
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