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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 291/SC/15.07.2020 al Președintelui consiliului județean,
însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială nr. 11776/22.07.2020;
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,
actualizată;
 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;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 144/27.05.2020 privind aprobarea Organigramei
și a Statului de funcții ale 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;

 Dispoziția Președintelui nr. 348/18.04.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Pitești;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 30305/15.07.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 11394/15.07.2020;
 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 Spitalului Județean de Urgență Pitești, 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 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
144/27.05.2020 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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
Data astăzi 30.07.2020
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Satului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei”
Valea Iașului
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 292/SC/15.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Argeș, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială nr. 11761/22.07.2020;
Având în vedere:
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
 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;
 O.M.S. 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;
 O.M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
 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. nr. 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;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 Dispoziția Președintelui Consiliul Județean Argeș nr. 466/09.07.2019 privind aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului adresa nr.
9283/08.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 11197/10.07.2020;
 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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea
Iaşului, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului, dată la Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.
nr. 87/26.03.2020 și nr. 152/25.06.2020 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iaşului 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 de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 293/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție
Socială nr. 11762/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
 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. nr. 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;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Dispoziția Președintelui Consiliul Județean Argeș nr. 17/10.01.2019 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea adresa nr. 3099/14.07.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.11427/15.07.2020;
 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,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de
Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 86/26.03.2020 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Psihiatrie
„Sf. Maria” Vedea 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 de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 294/SC/15.07.2020 al Președintelui consiliului
județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială nr.
11784/22.07.2020;
Având în vedere:
 Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 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;
 Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au
părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem
integrat şi cantinele sociale;
 Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni nr. 319/02.07.2020 înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 10696/02.07.2020;
 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 funcţii ale Căminului pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni, conform Anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data comunicării către Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni,
Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr. 49/22.03.2013 și nr. 156/29.08.2019 se abrogă.
ART.3. Direcția Economică, Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Căminul
pentru Persoane Vârstnice Mozăceni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:






Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Economice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni












Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 314/SC/22.07.2020 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție
Socială nr. 11845/23.07.2020;
Având în vedere:
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
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;
O.M.S. 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;
O.M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
Art. 15 din H.G. nr. 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;
Art.173, alin.2, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modicările și completările ulterioare;

 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 417/07.06.2019 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 2287/22.07.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 11805/22.07.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeş.
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 modicările și completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Statul de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
Pneumoftiziologie Leordeni, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
69/05.03.2020 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
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HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Județean Argeș
și Universitatea din Pitești

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 297/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție
Socială nr. 11763/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (1) lit. e) și alin. 5 lit. a) și b) și art.190, alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 85/24.04.2019 privind încheierea unui
Protocol de colaborare între Consiliul Județean Argeș și Universitatea din
Pitești;
 Adresa Universității din Pitești nr. 4806/25.05.2020 înregistrată la Consiliul
Județean Argeș sub nr. 9091/04.06.2020;
 Avizul 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea unui Protocolul de colaborare între Consiliul Județean
Argeș și Universitatea din Pitești, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art.1.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Universitatea din 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;
 Universității din Pitești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice pentru acordarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 298/SC/15.07.2020 al Președintelui consiliului
județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială nr.
11764/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art. 9, alin.2, lit.b) și art.10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, republicată, modificată și completată;
 Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
 Legea nr. 196/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind
instituirea pensiei sociale minime garantate;
 Art. 173, alin. (5), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară
de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidenţiale;
 H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice;
 H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 Hotărârea Consiliului Judeâean Argeș nr. 8/31.01.2019 privind stabilirea contribuţiei
persoanelor vârstnice pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu;
 Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
nr. 20372/01.07.2020 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 10734/02.07.2020;
 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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă tipurile de servicii care se acordă în cadrul Unităţii de Îngrijire la Domiciliu a
Persoanelor Vârstnice ,,Alături de tine”, costul acestora, precum şi modalitatea de stabilire a

contribuţiei persoanelor vârstnice pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, conform
anexelor nr. 1-3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data comunicării către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 8/31.01.2019 se abrogă.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş și Unitatea de
Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice ,,Alături de tine” vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:






Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Unităţii de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice ,,Alături de tine”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 168

ANEXA 1
la Hotărârea consiliului judetean nr. 168/30.07.2020
1.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în
gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.
Tipul activităților

A)Sprijin pentru realizarea activităților
de bază ale vieții zilnice, potrivit
prevederilor Legii asistenței sociale nr.
292/2011,
cu
modificările
şi
completările ulterioare :
 asigurarea igienei corporale,
 îmbrăcare și dezbrăcare,
 hrănire și hidratare, asigurarea
igienei eliminărilor,
 transfer și mobilizare,
 deplasare în interior,
 comunicare
B)Sprijin pentru realizarea activităților
instrumentale ale vieții zilnice, potrivit
prevederilor Legii asistenței sociale nr.
292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare:
 prepararea hranei;
 efectuarea de cumpărături;
 activități de menaj și spălătorie;
 facilitarea deplasării în exterior
și însoțire;
 activități de administrare și
gestionare a bunurilor;
 acompaniere și socializare.

Număr de ore de
îngrijire
profesională
primită la
domiciliu

cel puţin 20 ore
pe săptămâna

Cost oră
- lei -

Cost an
- lei -

30

31.200 lei

ANEXA 2
la Hotărârea consiliului judetean nr. 168/30.07.2020
2.Serviciile de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în
gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.
Tipul activităților

A)Sprijin pentru realizarea activităților
de bază ale vieții zilnice potrivit
prevederilor Legii asistenței sociale nr.
292/2011 cu modificările ulterioare :
 asigurarea igienei corporale,
 îmbrăcare și dezbrăcare,
 hrănire și hidratare, asigurarea
igienei eliminărilor,
 transfer și mobilizare,
 deplasare în interior,
 comunicare
B)Sprijin pentru realizarea activităților
instrumentale ale vieții zilnice potrivit
prevederilor Legii asistenței sociale nr.
292/2011 cu modificările ulterioare:
 prepararea hranei;
 efectuarea de cumpărături;
 activități de menaj și spălătorie;
 facilitarea deplasării în exterior
și însoțire;
 activități de administrare și
gestionare a bunurilor;
 acompaniere și socializare.

Număr de ore
de îngrijire
profesională
primită la
domiciliu

cel puţin 10
ore pe
săptămâna,
însă mai puţin
de 20 de ore

Cost oră
- lei -

30

Cost an
- lei -

23.400

ANEXA 3
la Hotărârea consiliului judetean nr. 168/30.07.2020
3.Serviciile de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în
gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

Tipul activităților

Număr de ore
de îngrijire
profesională
primită la
domiciliu

Sprijin pentru realizarea
activităților instrumentale ale
vieții zilnice, potrivit prevederilor
Legii asistenței sociale nr.
mai puţin de 10
292/2011 cu modificările şi
ore pe
completările ulterioare:
săptămână
 prepararea hranei;
 efectuarea de cumpărături;
 activități de menaj și
spălătorie;
 facilitarea deplasării în
exterior și însoțire;
 activități de administrare și
gestionare a bunurilor;
 acompaniere și socializare.

Cost oră
- lei -

30

Cost an
- lei -

15.600

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Centrului Cultural Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 295/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Resurse Umane nr.
11765/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modifică.
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de Cultură,
actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 61/19.02.2020 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Centrului Cultural Județean Argeș;
 Adresa Centrului Cultural Județean Argeș nr. 681/06.07.2020 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 10936/07.07.2020;
 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Centrului Cultural Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă
a prezentei hotărâri.

ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Centrul
Cultural Județean Argeș, dată la care Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 61/19.02.2020 se modifică și se completează conform prevederilor
prezentei hotărâri.
ART.3. Centrul Cultural Județean şi Serviciul Resurse Umane vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Centrului Cultural Județean;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învătământ Turism.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 169

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 296/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Resurse Umane nr.
11766/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de Cultură,
actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 63/19.02.2020 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș;
 Adresa Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș nr. 1473/22.06.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. adresa nr. 10064/22.06.2020;
 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 modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș, conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș, dată la care Anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 63/19.02.2020 se modifică și se completează
conform prevederilor prezentei hotărâri.
ART.3. Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș şi Serviciul Resurse Umane
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învătământ Turism;
Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 170

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Teatrului ”Al. Davila” Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 307/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Resurse Umane nr.
11767/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art.173, alin. 2, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și și completările ulterioare;
 O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau
concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și ale așezămintelor
culturale, de drept public, cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Teatrului ”Al. Davila” Pitești nr. 828/12.06.2020, , înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 9664/15.06.2020;
 Nota de fundamentare nr. 1084/20.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 11660/20.07.2020
 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

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului ”Al. Davila”
Pitești, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului ”Al.
Davila” Pitești, potrivit anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice începând cu data de 01.08.2020,
dată la care Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr. 232/27.09.2018 și nr.
245/28.11.2019 se abrogă.
ART.4. Teatrul”Al. Davila” Pitești va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului - Județul Argeș;
Serviciului Resurse Umane;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învătământ Turism;
Teatrului ”Al. Davila” Pitești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 171

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

HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Regiei de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Argeș asupra bunului mobil Peugeot 4007

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 299/SC/15.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 11768/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art.866, art.867, art.868, art.869, art.870 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. b) și al art.362 alin.1
și 3 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
 Adresa nr. 2136/19.06.2020 a Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A., înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.10009/19.06.2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.14/25.01.2018 privind darea în administrare
Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A a unui
autoturism, a unui generator de curent monofazat cu carcasă insonorizare, a unui mai
compactor, a unei mașini de finisat beton/șape(elicopter) și a unei mașini de tăiat
asfalt/beton aflate în patrimoniul județului Argeș;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului 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 revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Regiei de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., asupra bunului mobil Peugeot 4007, cu nr.
de înmatriculare AG – 10 – ZHH, aflat în domeniul privat al Județului Argeș, identificat conform
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Predarea – primirea bunului mobil identificat la art.1, se face pe bază de proces verbal, încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziția nr.1 din Anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.14/25.01.2018 se abrogă.
ART.4. Direcția Tehnică și Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului 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 de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. ;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr.172

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 172/30.07.2020

Date de identificare ale bunului mobil

Nr.
crt.

Nr.
inventar

Număr de
înmatriculare

Marca
Auto

1.

02665

AG –10 - ZHH

Peugeot 4007

Anul
fabricati
ei
2008

Valoare
inventar
128.878,21
Lei

Observatii

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

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra spațiului cu destinație medicală
situat în Pitești, Str. Smârdan, Nr.45A, parter

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 300/SC/15.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 11769/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art.3, dispoziţiile cap.IV, art.28 alin.5 din O.U.G. nr.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, actualizată;
 Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4848/29.09.2015;
 Adresa domnilor Malacu Gheorghe şi Stoica Costel, înregistrată la sediul Colegiului
Medicilor Judeţul Argeş sub nr. 245/11.06.2020;
 Adresa Colegiului Medicilor Judeţul Argeş nr. 206/06.07.2020 înregistrată la sediul
Consiliului Judeţean Argeş sub nr. 10984/07.07.2020;
 Certificatul de Moştenire/Legatar nr. 41/04.06.2020;
 Art. 173, alin.1, lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 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. Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș, nu își exercită dreptul de
preempțiune în ceea ce privește cumpărarea spațiului medical situat în incinta imobilului
Dispensar Smârdan, str. Smârdan nr. 45A, mun. Pitesti, jud. Arges, la preţul de 35000 euro.
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;
 Colegiului Medicilor Judeţul Argeş cu sediul în Str. I.C. Brătianu, Nr.62, Mun. Pitești,
Jud. Argeș;
 Domnilor Malacu Gheorghe şi Stoica Costel, prin grija Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 173

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

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui
teren, situat în incinta Spitalului de Pediatrie Pitești

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 301/SC/15.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 11770/22.07.2020;
Având în vedere:
 Adresa nr. 5648/12.05.2020 a Spitalului de Pediatrie Pitești, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș sub nr. 7887/13.05.2020;
 Adresele nr. 11036/08.07.2020 și nr. 11387/15.07.2020 ale Serviciului Monitorizare
Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă din cadrul Consiliului Județean Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 27/31.01.2019, privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A;
 Art.869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările
ulterioare;
 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 cu
modificările și completările ulterioare;
 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 revocă dreptul de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Argeș R.A., prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
27/31.01.2019, asupra terenului în suprafață de 1445 mp, situat în incinta Spitalului de Pediatrie
Pitești, aflat în domeniul public al Județului Argeș, identificat conform Anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A., a imobilului – teren în suprafață de 1445 mp, în vederea asfaltării acestuia, astfel cum a
fost identificat la art.1.

ART.3. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., în calitatea sa de titular al
dreptului de administrare, va avea obligația înscrierii în cartea funciară a dreptului de
administrare.
ART.4. Predarea – primirea bunului imobil identificat la art.1, se face pe bază de proces verbal, încheiat între Județul Argeș, Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A, în termen de 15 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART.5. Direcţia Tehnică, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A și Regia de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:






Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A;
Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. ;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 174

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 174/30.07.2020

Date de identificare ale bunului imobil

Nr. Denumire imobil
crt.
1
Teren aferent Spitalului
de Pediatrie Piteşti

Elemente de identificare

Suprafață

Piteşti, str. Dacia nr. 1

1445 mp

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea nr. curent 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 5/10.01.2020, privind darea în administrare Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. a unui
imobil - clădiri și teren situat în Călinești, str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, aflat în
domeniul public al județului Argeș

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 302/SC/15.07.2020 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr.
11771/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art. 866, art. 867, art. 868, art. 869, art. 870 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, actualizat;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.a), art.297 alin.1 lit.a), art.298
și art.299 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 5/10.01.2020 privind darea în
administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A., a imobilului - clădiri și teren, situat în comuna
Călinești, str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484;
 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 modificarea nr. curent 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 5/10.01.2020, privind darea în administrare Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. a unui imobil clădiri și teren situat în Călinești, str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, aflat în domeniul

public al județului Argeș, identificat conform Anexei, parte integrantă la prezenta
hotărâre.
ART.2. Predarea – primirea imobilului clădiri și teren, situat în comuna Călinești,
str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, judetul Arges, identificat conform Anexei la prezenta
hotărâre, se face pe bază de proces - verbal, încheiat între Județul Argeș și Regia de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A, în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART.3. Direcția Tehnică și Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 5/10.01.2020 se modifică corespunzător.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș
R.A. ;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 175

Anexă
la Hotărârea consiliului judetean nr. 175/30.07.2020
Nr. Denumirea
crt.
clădirii
1

C3
Clădire
spital nou

Suprafaţa desfăşurată

Suprafaţa
desfăşurată
totală
– Demisol, cam. 1-17 + ½ 3.805,80mp
din hol 25 + cam. 26-31
S=1.062,74 mp
Parter, cam. 1-13 + cam.
15-30 (1/2 din hol 22) +
cam. 40-52 + casa scării II
S=472,66 mp
Lift 1 + Lift 2 S=14,28mp
Etaj I, S=1.575,79 mp
Etaj II, cam. 13-30 + cam.
47-70 + casa scării II S=
680,33mp

Valoarea
lei

Cartea
funciară

5.617.284,68
81532
UAT
Călinești

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

HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosință gratuită Instituţiei Avocatului Poporului a unui spațiu aflat
în domeniul public al județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 303/SC/15.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 11772/22.07.2020;
Având în vedere:
 Art.874 alin.1 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificările și
completările ulterioare;
 Art. 108 lit. d), art. 173 alin. 4 lit. a), art. 297 alin. 1 lit. d), art. 349, art. 350 și al
art. 351 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa nr. 12474/03.07.2020 a Instituției Avocatul Poporului, înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 11150/10.07.2020;
 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 constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra spațiului situat
în incinta imobilului din Pitești, str. George Coşbuc nr. 40, situat în domeniul public al Județului
Argeș, în favoarea Instituţiei Avocatul Poporului, identificat conform Anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin
Dan Manu, să semneze Protocolul de folosință cu titlu gratuit, încheiat între Județul Argeș și
Instituţia Avocatul Poporului, ce constituie Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Predarea – primirea bunului imobil identificat la art.1, se face pe bază de proces verbal, încheiat între Județul Argeș și Instituţia Avocatul Poporului, în termen de maxim 15 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Tehnică și Instituţia Avocatul Poporului vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.;
Instituţiei Avocatul Poporului.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 176

Anexa Nr.1
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 176/30.07.2020

Spaţiul unde urmează să funcționeze Instituția Avocatul Poporului – Biroul Teritorial
Pitești în incinta imobilului din mun. Pitești, str. George Coşbuc, nr.40, jud. Argeș

Nr.
Crt.
1

Denumire
Birou, parter
Cu drept de folosinţă
comună pentru:
sala de şedinţe a RAJDA,
grupul sanitar, holuri, căi
acces*

Elemente de
identificare
S=14,40 mp
Sediul Regiei
Autonome
Judeţene de
Drumuri Argeş,
Piteşti, str.
George Coşbuc
nr. 40

Valoarea de
inventar
8995,00 lei

Regimul juridic
Domeniul public

* Modalitatea efectivă prin care se vor folosi în comun sala de şedinţe, grupul sanitar, holurile,
căile de acces va fi stabilit printr-un act/acord ulterior, între RAJDA şi Avocatul Poporului –
Biroul teritorial Piteşti.

Anexa Nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr176/30.07.2020

JUDEŢUL ARGEŞ
Nr______/_________

INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI
Nr______/___________

PROTOCOL
Încheiat astăzi..............

1. Părţile protocolului
Judeţul Argeş, prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile Milea
nr.1, tel. 0248/217800, CUI 4229512, reprezentat de dl. Constantin Dan Manu - Preşedinte, în
calitate de proprietar,
și
Instituţia Avocatul Poporului – cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. George Vraca nr. 8,
reprezentat de d-na Renate Weber, în calitate de titular al dreptului de folosinţă gratuită

2. Obiectul protocolului şi baza legală
În temeiul prevederilor art. 108 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. a și c, art. 182 alin. 1, art.
196 alin. 1 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. d, art. 349, art. 350 și al art. 351 din Ordonanţa de urgenţă
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, prezentul protocol s-a încheiat în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. ..... Obiectul protocolului este atribuirea în folosinţă cu
titlu gratuit Instituţiei Avocatul Poporului, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului - birou în suprafață
de 14,40 mp (precum şi a spaţiilor de folosinţă comună, identificate în anexa la hotărâre), situat în
Pitești, str. George Coşbuc nr. 40, jud. Argeș, aflat în domeniul public al județului Argeș și
identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă din Hotărârea C.J.Argeş nr...

3. Destinaţia bunului dat în folosinţă gratuită
Transmiterea în folosinţă gratuită s-a făcut în vederea desfășurării activității Instituţiei
Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Piteşti.
Destinaţia imobilului atribuit în folosinţă gratuită nu va putea fi schimbată, caz în care
prezentul protocol va fi reziliat unilateral.
Spațiul va fi predat pe bază de proces verbal ce va constitui anexă la prezentul protocol.

4. Obligaţii şi drepturi













4.1. Obligaţiile Instituţiei Avocatul Poporului:
Să stabilească printr-un act/acord cu administratorul imobilului, respectiv Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş, modalitatea efectivă prin care se vor folosi în
comun sala de şedinţe, grupul sanitar, holurile, căile de acces;
să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
să prezinte, anual, Consiliului Județean Argeș, rapoarte privind activitatea de utilitate
publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze
şi strategii pentru perioada următoare;
să permită accesul reprezentanților Consiliului Județean Argeș pentru efectuarea
controlului asupra bunurilor;
să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de
ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini;
titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa Consiliul Județean Argeș
cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa
unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la
imposibilitatea exploatării bunului;
folosinţa dobândită în baza hotărârii consiliului județean nu poate fi transmisă, nici oneros
şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;
să suporte cheltuielile de întreținere a spaţiului;
să achite contravaloarea utilităților spațiului dat în folosință cu titlu gratuit.

4.2. Obligaţiile Județului Argeş:
să predea spaţiul pe bază de proces verbal;
să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare
în folosinţă gratuită şi prin lege;
 să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public
legitim o impune.
 să asigure utilizarea imobilului dat spre folosinţă pe toată durata prezentului protocol
conform destinaţiei sale;
 la încetarea protocolului să preia bunul în starea în care a fost transmis și, după caz, cu
îmbunătățirile aduse.




4.3. Orice modificare sau completare a prezentului protocol se va putea face în baza
acordului comun prin act adiţional.

5. Condiţii în vederea închirierii sau concesionării bunului dat în folosință gratuită
Închirierea sau concesionarea este interzisă.

6. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau
cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol.

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după darea în folosinţă gratuită a imobilelor care fac obiectul protocolului
şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate prin prezentul protocol. Partea care
invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 3 zile, producerea
acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

7. Soluţionarea litigiilor
Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest protocol se va soluţiona pe cale
amiabilă, iar în caz contrar de către instanţele competente din Piteşti.

8. Dispoziţii finale
Părţile recunosc faptul că folosinţa gratuită de care se bucură este o folosinţă transmisă
printr-un act administrativ care poate fi modificat sau revocat în cazul în care titularul dreptului
de folosinţă gratuită nu îşi exercită obligaţiile născute din actul de transmitere. Părţile sunt de
acord ca în orice moment prezentul protocol să înceteze unilateral, cu înştiinţarea scrisă în termen
de 30 de zile, fără ca acest fapt să nască în favoarea vreunei părţi a contractului obligaţia de a
cere plata de despăgubiri.
Protocolul este supus şi va fi interpretat potrivit legilor din România.
Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare.

Județul Argeș
Preşedinte Consiliul Judeţean Argeş
Constantin Dan MANU
Secretar General al Județului
Ionel VOICA
Director Executiv
Carmen Eugenia MOCANU
Director Executiv
Alin STOICEA
Director Executiv
Alisa CIOBANU

Instituţia Avocatul Poporului

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

HOTĂRÂRE
privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunuri imobile aflate în
incinta U.A.M.S. Dedulești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 304/SC/15.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 11773/22.07.2020;
Având în vedere:
 H.G nr. 447/16.05.2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului
public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Argeş;
 H.G nr. 640/2002 privind trecerea unor unități spitalicești din domeniul public al
statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public
al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș;
 Adresa nr.255/06.05.2020 a Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești,
înregistrată la sediul Consiliului Județean Argeș sub nr. R7472/28.05.2020;
 Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 34/21.01.2020 aferent
lucrărilor de investiție ,,Reabilitare, refuncționalizare și modernizare (extindere)
a Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești – Corp B”;
 Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 35/21.01.2020 aferent
lucrărilor de investiție ,,Construire corp legătură între corpurile A (existent) și
B (în curs de execuție) pentru U.A.M.S. Dedulești”;
 Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 577/26.11.2019 aferent
lucrărilor de investiție ,,Construire împrejmuire gard – latura de vest la
U.A.M.S. Dedulești”;
 Art. 286 alin. 3, al art. 287 lit. b) și al punctului 2 din Anexa nr. 3 cuprinzând
unele bunuri care aparțin domeniului public al județului din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 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 declară de interes public județean bunurile imobile identificate în Anexa,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunurile
imobile identificate în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 177

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.177/30.07.2020

Date de identificare ale bunurilor imobile

Cod de
clasifica
re

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă

1.6.2.1

Corp B
Sc = 874 mp

2020

2.617.501,90

PV recepție nr.
34/21.01.2020

1.6.2.1

Corp legătură
între corpurile A
și B
Sc = 13 mp
Împrejmuire gard
latura de vest

U.A.M.S. Dedulești
Com. Morărești, sat
Dedulești
U.A.M.S. Dedulești
Com. Morărești, sat
Dedulești

2020

151.714,60

PV recepție nr.
35/21.01.2020

U.A.M.S. Dedulești
Com. Morărești, sat
Dedulești

2019

55.670,04

PV recepție nr.
577/26.11.2019

1.6.3.1

Valoarea
Situaţia
de inventar juridică actuală
(lei)
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare

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

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 315/SC/22.07.2020 al Președintelui
Consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și
Guvernanță Corporativă nr. 11846/23.07.2020;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Județean Argeș privind înfiinţarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Județului
Argeș R.A.;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 269/13.12.2019 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş;
 Art.18, alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, actualizată;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Raportul Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş R.A. nr. 2630/22.07.2020, înregistrat la Consiliul Județean Argeș cu nr.
11824/22.07.2020;
 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 actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice începând cu data de 01.08.2020,
dată la care Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
269/13.12.2019 se modifică corespunzător.
ART.3. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului
Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 178

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

HOTĂRÂRE
privind mandatarea Presedintelui Consiliului Județean Argeș, în calitate de reprezentant al
Județului Argeș în Adunarea Generala a A.D.I. SERVSAL Argeș, pentru votarea Actelor
adiționale de prelungire a duratei de valabilitate a contractelor de concesiune pentru
serviciile de colectare a deșeurilor municipale
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 289/SC/13.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă nr. 11474/16.07.2020;
Având în vedere:
 Art.4 din O.G. nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu
impact asupra domeniului achiziţiilor publice, modificată și completată;
 Art.32, alin. 2-4 din Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
 Art.14 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 5, alin.2, lit. a, paragraful 4, 6 și 7 din Statutul Asociaţiei Dezvoltare Intercomunitară
SERVSAL Argeș;
 Art. 173, alin. (5), lit. m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art.2.3 din Contractul de concesiune nr. 086/10.05.2012 – Pitești- Sud, modificat și
completat prin Actul adițional nr.2/24.03.2016;
 Art.2.3 din Contractul de concesiune nr. 068/15.03.2012-Pitești-Nord, modificat și
completat prin Actul adițional nr.1/24.03.2016;
 Art.2.3 din Contractul de concesiune nr. 069/15.03.2012-Mioveni-Topoloveni, modificat
și completat prin Actul adițional nr.1/24.03.2016;
 Art.2.3 din Contractul de concesiune nr. 067/15.03.2012-Câmpulung-Rucăr, modificat și
completat prin Actul adițional nr.1/24.03.2016;
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 40/28.01.2020 privind aprobarea
Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a
serviciului de utilitate public de salubrizare în Municipiul Pitești;
 Dosarul nr. 2758/109/2020 înregistrat pe rolul Tribunalului Argeș;
 Avizul comisiei de specialitate K5;

 Avizul Secretarului General al Județului 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 mandatează domnul Constantin Dan Manu, Președintele Consiliului Județean Argeș,
în calitate de reprezentant al Județului Argeș în Adunarea Generală a A.D.I. SERVSAL Argeș, să
voteze următoarele Acte adiționale:
- Actul adițional nr. 4 la Contractul de Concesiune nr.086/10.05.2012 pentru serviciile de
colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a
punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Sud);
- Actul adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr.068/15.03.2012 pentru serviciile de
colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a
punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Nord);
- Actul adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr.069/15.03.2012 pentru serviciile de
colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a
punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Mioveni-Topoloveni);
- Actul adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr.067/15.03.2012 pentru serviciile de
colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a
punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Câmpulung-Rucăr).
ART.2. Domnul Constantin Dan Manu, Președintele Consiliului Județean Argeș, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Domnului Constantin Dan Manu;
 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
Data astăzi 30.07.2020
Nr. 179

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

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018
privind aprobarea proiectului cu titlul ”Extindere și dotare spații urgență și amenajări
incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, a studiului de fezabilitate Mixt și a cheltuielilor
legate de proiect, cu modificările și completărie ulterioare
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 308/SC/20.07.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională nr. 11809/22.07.2020;
Având în vedere:
 Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2 pentru
Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții
8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunitati”, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe;
 Art. 173 alin. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 Art. 71, alin.1 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, modificată și completată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu
titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență
Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 108/30.04.2020 pentru actualizarea Anexelor
nr.1, nr. 2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind
aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă
Spital Județean de Urgență Pitești”, a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor
legate de proiect
 Notă solicitare act adițional nr.1, înregistrată la CJ Argeș cu nr. 8325/20.05.2020
transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
 Clarificarea nr. 16 primită de la ADR Sud Muntenia și înregistrată la CJ Argeș cu nr.
8773/28.05.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se actualizează bugetul proiectului „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări
incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se actualizează sursele de finanțare ale proiectului „Extindere și dotare spații Urgență
și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești” conform anexei nr.2, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.3. Cu data intrării în vigoare, Anexele nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 103/12.04.2018, precum si Anexele nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
108/30.04.2020, se actualizează conform prevederilor art. 1 și art. 2 la prezenta hotărâre.
ART.4. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
Data astăzi 30.07.2020
Nr. 180

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020
pentru activitatea Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 305/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului judetean, însoțit de Raportul Anexă al Direcției Economice nr.
11774/22.07.2020;
Având în vedere:
 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Art. 49 alin.12 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006
actualizată;
 Art. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 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,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă execuția bugetară la data de 31.03.2020, care cuprinde la
venituri suma de 94.714.384 lei, la cheltuieli sumă de 70.104.041 lei, înregistrând
un excedent de 24.610.343 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul - anexă, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 30.07.2020
Nr. 181

JUDEŢUL ARGEŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Anexă la H.C.J. nr. 181/30.07.2020

APROB
PREŞEDINTE,
DAN CONSTANTIN MANU

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Marius NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.03.2020
PENTRU ACTIVITATEA JUDEŢULUI ARGEŞ

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat
pe anul 2020 nr. 5/2020 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 67/19.02.2020.
Ulterior, bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului
Județean nr. 76/17.03.2020, nr. 103/31.03.2020 și au fost efectuate virări de credite
aprobate prin Dispozițiile nr. 152/18.03.2020, nr. 173/27.03.2020 ale președintelui
Consiliului Județean Argeș.
Judeţul Argeş a efectuat la data de 31.03.2020 plăţi în sumă de 70.104.041lei
(buget local) şi 118.517.565 lei (buget instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau
parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor acţiuni: autorităţi publice şi
acţiuni externe, alte servicii publice generale, rambursări de împrumuturi interne şi
externe pentru investiţii, plăţi de dobânzi şi comisioane, apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, învăţământ primar special şi programul „Lapte şi corn”, sănătate,
cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială,

locuinte, servicii şi dezvoltare publică, acţiuni generale economice, comerciale și de
muncă (dezvoltare regională, protocol), transporturi, turism, pază şi ordine.
Prevederile bugetare, atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei
bugetare (activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli), au fost
dimensionate în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în
angajarea acestora.
La data de 31.03.2020, Judeţul Argeş a încasat venituri ale bugetului local în sumă
de 94.714.384, din următoarele surse:
l
e
i
-

VENITURI TOTAL

94.714.384

1. VENITURI CURENTE - TOTAL, din care:
- Venituri fiscale
- Venituri nefiscale
2. SUME DEFALCATE DIN T.V.A., din care:
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
- Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale
3. SUBVENŢII – TOTAL, din care:
- Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri
externe nerabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei
de programare 2014-2020
4. SUME PRIMITE DE LA UE

60.043.884
59.389.307
654.577
31.216.129
14.561.129
3.100.000
13.555.000
4.534.743
262.322
1.438.000
2.814.539
19.882
65.480

Faţă de prevederile trimestriale aprobate în sumă de 82.700.000 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 94.714.384 lei, fiind mai mari cu suma
de 12.014.384 lei (114,53%), situaţie prezentată în anexa 1.

În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
70.104.041 lei, faţă de veniturile realizate (94.714.384 lei), rezultând un excedent de
24.610.343 lei.
Contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Argeş la data de 31 martie
2020 corespunde cu cel din Sistemul Național de Raportare Forexebug şi este prezentat
în anexa 1.
Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 31 martie 2020, rezultă
următoarele:
-

cotele defalcate din impozitul pe venit (15,00%) au fost încasate în

proporţie de 109,16%;
-

sume alocate de consiliul județean din cotele defalcate din impozitul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale (14,00%) - procentul de realizare de 90,06%;
-

taxa asupra mijloacelor de transport - procentul de realizare de 56,33%;

-

taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare -

procent de realizare de 114,47%;
-

alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice:

procentul de realizare de 43,86%;
-

sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 78,71%;
-

subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap a fost realizat în proporţie de 79,49%, ca urmare a fluctuaţiei
numărului de persoane cu handicap.
Faţă de prevederile trimestriale aprobate , se constată economii la capitolele
51.02 ,, Autorități publice și acțiuni externe”, 65.02 „Învăţământ”, 66.02 „Sănătate”,
80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, 84.02 „Transporturi”, „Alte
acțiuni economice” . Pentru finanţarea Programului „Lapte şi corn”, conform O.U.G. nr.
96/2001, prevederea bugetară a fost stabilită la nivelul planului de şcolarizare, iar plata a
fost efectuată pentru elevii prezenţi la şcoală.

Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
129,78% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 60,79%, rezultând un excedent de 17.458.731 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
57,29% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 3,83%, rezultând un excedent de 7.151.612 lei.
Faţă de prevederile trimestriale aprobate în sumă de 193.678.500 lei, se constată că
încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii au fost de 125.832.546 lei, fiind mai mici cu suma de 67.845.954 lei
(64,97%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de 118.517.565 lei,
55,92%, faţă de veniturile realizate (125.832.546 lei), rezultând un excedent de 7.314.981
lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 31 martie 2020, rezultă următoarele:
- veniturile din prestări servicii au fost încasate în proporție de 74,78%;
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate au
fost încasate în proporţie de 67,06%;
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 75,51 % faţă
de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie de
67,10%, rezultând un excedent de 7.039.042 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 7,80% faţă de
prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie de 5,41%,
rezultând un excedent de 275.939 lei.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 martie 2020,
reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de finanţare a

unităţilor şi activităţilor de sub autoritatea Judeţului Argeş şi au fost supuse operaţiunilor
de verificare a respectării normelor şi regulilor contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 martie 2020, cuprind date ce
reflectă realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate şi sunt în concordanţă
cu evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, a fiecăreia dintre instituţiile a căror activitate o
raportăm.
Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile articolului 49 alin.12 din
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 actualizată, vă supunem spre analiză
şi aprobare execuţia bugetară pentru activitatea Judeţului Argeş la data de 31.03.2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Eugenia Carmen MOCANU

Simona Alisa CIOBANU

,
Serviciul Financiar Contabil
Aida Priftis

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

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș
pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 306/SC/15.07.2020 al Președintelui
consiliului judetean, însoțit de Rapoartele Direcției Economice nr.
11775/22.07.2020 și nr. 12173/30.07.2020;
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, cu
modificările și completările ulterioare;
 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 8389 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019,
potrivit anexelor nr. 1 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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
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