CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei si statului de functii ale Spitalului
Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1043 din 23.01.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicata;
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
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;
Avizul secretarului judetului Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă modificarea organigramei si statului de functii ale
Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform anexelor, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 88 din 23.05.2013 se modifica
corespunzator .
ART.3. Directia Economica, Serviciul Resurse Umane, Biroul Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate si Spitalul Județean de Urgență Pitești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al
Spitalului Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1043 din 23.01.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicata;
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
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;
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si functionare al
Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform anexei, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.2. Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 88 din 23.05.2013
se modifica corespunzator .
ART.3. Directia Economica, Serviciul Resurse Umane, Biroul Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate si Spitalul Județean de Urgență Pitești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea eliberarii licenţei de traseu şi a caietelor de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee judetene

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 752/17.01.2014 al Autoritatii Judetene de Transport ;
Avand in vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local si a
Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;
Anexa nr.10 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013
privind aprobarea actualizarii cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se
vor aplica incepand cu anul fiscal 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele judetene cuprinse in anexa, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2 Autoritatea Judeteana de Transport, Directia Administratie Publica Comunitati Locale si Agentia ARR Arges vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.

ANEXA la HOTARAREA CJ ARGES nr. 5/29.01.2014
Privind aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Nr crt.

Nr.
curse

Nec.
auto

Nr.
Inmatricular
e

Denumirea traseului si numarul de km ai acestuia
1.Traseu:Automobile Dacia SA Poarta 1-Valea Stanii S.C.
COR. TUBI S.R.L.(7km)

3

1

AG-37-LKY

23

06.10.2015

1.Traseu:Domnesti-Pietrosani-Cosesti-Darmanesti-Ciumesti
S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L.(37km)

3

1

AG-10-VRC

10

31.01.2015

2.Traseu:Enculesti-Valea Mare Podgoria-Stefanesti Ciumesti S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L.(28km)

3

1

AG-37-VRC

10

31.01.2015

Operatorul de
transport

1

S.C. CONTINENTAL FAST
LINE S.R.L

2

S.C. TRANS MERIDIAN
EXCLUSIVE RAL S.R.L.

3

S.C. TRANS MERIDIAN
EXCLUSIVE RAL S.R.L.

Capacitate
minim de
transp

Perioada de valabilitate a
licentei (de la data aprobarii
Hotararii de C.J.Ag. pana la
data de mai jos, dar nu mai
mult de trei aniconf.Ord.MIRA 353/2007,
ART.35,alin.3)

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind revocarea dreptului de administrare asupra unor suprafete de
teren aflate in domeniul public al judetului Arges ce vor fi puse la dispozitia
Proiectului ,,Neutralizarea deseurilor medicale rezultate din activitatea
spitaliceasca”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean
si Raportul nr.1079/24.01.2014 al Directiei Tehnice;
Având in vedere:
Adresa nr. 3012/17.01.2014 a Ministerului Sanatatii;
Art.123 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, modificata si completata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART. 1. Se revoca dreptul de administrare atribuit Spitalului de Boli Cronice si
Geriatrie,,Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti pentru terenul in suprafata
de 40 mp, precum si Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I” Costesti pentru
terenul in suprafata de 60 mp, identificate conform planurilor de amplasament
anexate, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Imobilele – terenuri, identificate la art.1 vor rămâne în administrarea
Consiliului Judeţean Argeş si vor fi puse la dispozitia Proiectului ,,Neutralizarea
deseurilor medicale rezultate din activitatea spitaliceasca”.
ART.3. Directia Economica, Directia Tehnica si Directia Administratie Publica
- Comunitati Locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges
nr. 196/14.10.2013 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat in
Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, bloc E3c

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul comun nr.628/16.01.2014 al Directiei Tehnice si
Directiei Administratie Publica Comunitati Locale;
Având în vedere :
Hotararea Consiliului Judetean nr.196/14.10.2013 privind solicitarea
transmiterii unui imobil situat in Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, bloc
E3c;
Adresa nr.16846/20.12.2013 a Inspectoratului de Politie al Judetului
Arges;
Art. 115, alin. 1, lit.c), art. 124 şi art. 91 alin. 5, lit.a) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1,K2 si K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se da acceptul pentru darea in folosinta gratuita, Inspectoratului
General al Politiei Romane a unor spatii aflate in imobilul situat in Pitesti, B-dul
Republicii, bloc E3c, in vederea desfasurarii activitatii structurilor judetene ale
Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si
Serviciul pentru Imigrari.
ART.2. Hotararea Consiliului Judetean nr.196/14.10.2013, se modifica
corespunzator.
ART.3. Directia Tehnica si Directia Administratie Publica Comunitati Locale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unor spatii aflate in Palatul
Administrativ

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 730/17.01.2014 al Directiei Tehnice;
Având in vedere:
H.G. nr.1031/11.12.2013privind transmiterea imobilului "Palat
Administrativ", proprietate publica a statului, din administrarea
Ministerului Afacerilor Interne - Institutia Prefectului Judetului Arges in
administrarea Consiliului Judetean Arges;
Art.40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor,
republicata;
Art. 124 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
Art. 874 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, actualizata ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba darea in folosinta gratuita a spatiilor situate in incinta
Palatului Administrativ, evidentiate conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari, Directia Tehnica
va initia procedurile legale de dare in folosinta gratuita a spatiilor identificat la
art.1.
ART.3. Directia Tehnica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind inchirierea unui spaţiu disponibil, cu destinaţia de activităţi
medicale, situat in incinta Policlinicii Stomatologice - Pitesti
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 627/16.01.2014 al Directiei Tehnice;
Având in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean nr.85/23.06.2010 privind inchirierea
unor spatii disponibile aflate in domeniul public al judetului Arges si in
administrarea Consiliului Judetean Arges;
H.G. 640/2002 privind trecerea unor unităţi spitaliceşti din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul
public al judeţului Argeş şi administrarea Consiliului Judeţean Argeş ;
Art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Art. 14, 15, 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, actualizata, modificata si completata ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba inchirierea, pentru o perioada de 2 ani, a unui spatiu
disponibil, cu destinatia de activitati medicale, situat in incinta Policlinicii
Stomatologice - Pitesti, aflat in proprietatea Judetului Arges si in administrarea
Consiliului Judetean Arges, identificat conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari, se vor
initia procedurile legale de inchiriere prin licitatie publica a spatiului identificat
la art.1.
ART.3. Directia Tehnica si Directia Economica vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Anexa
La Hotararea nr.9/29.01.2014

Spaţiul ce urmează a se închiria în sistem tură/contratură

Nr.
crt

Imobilul (Spaţiul)
Adresa

1
Policlinica
Stomatologică
B-dul. Republicii nr.
41

Suprafaţa ce urmează a se închiria (mp)
Cabinet
Spaţii comune
(numărul cabinetului, conform schiţei)

Cabinet cam. 4 = 13,48 mp
(bloc stomatologie, parter)
Anexă depozitare cam.3 = 9,18mp (policlinica, parter)

7,8 mp
reprezentând cotă parte din
holuri, grup sanitar : camerele 2, 6, 7, 9

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea Listei partiale a spatiilor si a terenurilor aferente din
domeniul privat al Judetului Arges ce urmeaza a fi vandute potrivit
O.U.G. nr.68/2008
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul comun nr. 626/16.01.2014 al Directiei Tehnice si Directiei
Administratie Publica Comunitati Locale;
Având in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.139/25.07.2013 privind initierea
procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 68/2008;
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.172/24.09.2013 privind trecerea
unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges;
OUG 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;
Art. 91, alin. 4, lit. b si art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba Lista partiala a spatiilor cu destinatia de cabinete
medicale si a terenurilor aferente, din domeniul privat al Judetului Arges ce
urmeaza a fi vandute potrivit O.U.G. nr.68/2008, conform anexelor 1-3, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Directia Administratie Publica – Comunitati Locale si Directia
Tehnica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări
cultural-artistice, științifice, sportive și sociale pe anul 2014, ce vor fi
organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile
subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor susține
aceste activități
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele Consiliului
Judetean Arges si Raportul nr. 895/21.01.2014 al Serviciul Relații Internaționale
Tineret Cultura;
Având în vedere:
OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii
asezamintelor culturale , aprobata prin Legea nr.143/2007;
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata;
Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicata;
O.G. nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte
aprobata prin Legea nr. 353/2007;
O.G. nr. 51/1998, modificata si completata de O.G. nr. 2/2008 aprobata prin
Legea nr. 199/2008 privind imbunatatirea sistemului de finantare a
programelor si proiectelor culturale;
Legea nr.273/2006 a finantelor publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
Art. 91 alin 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5,
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicata,
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1.(1). Se aprobă Calendarul principalelor activități și manifestări culturalartistice, ştiinţifice, sportive și sociale pe anul 2014, ce vor fi organizate și
sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituţiile de cultură aflate în
subordinea acestuia, conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.
(2).Activitatile si manifestarile cuprinse in anexa 1 vor fi realizate, dupa
caz, pe baza de protocol de colaborare.

ART.2. Se aprobă principalele activităţi şi manifestări cultural-artistice pe anul
2014 ce vor fi organizate de scolile speciale din subordinea Consiliului
Judetean Arges, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.3. Se aprobă Nomenclatorul materialelor ce vor susţine manifestările
cultural - artistice din anexele 1 şi 2, conform anexei 3, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.4.(1). Se aproba incheierea Protocolului de colaborare dintre Consiliul
Judetean Arges si Fundaţia Solidaritatea Argeşeană in vederea sprijinirii şi
organizarii diverselor evenimente cultural-artistice şi sociale la nivelul judeţului
Argeş, conform anexei 4, parte integranta a prezentei hotarari.
(2). Se mandateaza Presedintele Consilului Judetean Arges, domnul
Constantin Nicolescu, sa semneze Protocolul de colaborare in forma aprobata la
art.4, alin.(1).
ART.5.(1). Se aproba incheierea Protocolului de colaborare dintre Consiliul
Judetean Arges si Inspectoratul Scolar Judetean Arges, conform anexei 5, parte
integranta a prezentei hotarari.
(2). Se mandateaza Presedintele Consilului Judetean Arges, domnul
Constantin Nicolescu, sa semneze Protocolul de colaborare in forma aprobata la
art.5, alin.(1).
ART.6.(1). Se aproba incheierea Protocolului de colaborare dintre Consiliul
Judetean Arges si Universitatea Pitesti, conform anexei 6, parte integranta a
prezentei hotarari.
(2). Se mandateaza Presedintele Consilului Judetean Arges, domnul
Constantin Nicolescu, sa semneze Protocolul de colaborare in forma aprobata la
art.6, alin.(1).
ART.7. Finantarea activitatilor si manifestarilor cultural – artistice , stiintifice
sportive și sociale se va face in functie de sumele alocate prin bugetele
institutiilor subordonate, precum si de sumele alocate in bugetul de venituri si
cheltuieli al consiliului judetean.
ART.8. Directia Administratie Publică si Comunităti Locale, Serviciul Relații
Internaționale Tineret Cultura si institutiile subordonate Consiliului Judetean
Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinantarii proiectului
,,Centru Europe Direct-Argeş”, pe anul 2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 618/16.01.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura ;
Având in vedere:
Acordul Cadru nr. AC/2013-2017(COMM/B/BC/IB/ARES (2013)
523197) incheiat intre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si
Biblioteca Judeteana ,,Dinicu Golescu” Arges;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 31/28.08.2012 privind
aprobarea acordului de principiu pentru cofinantarea de catre Consiliul
Judetean Arges a proiectului ,,Centru Europe Direct-Argeş” al Bibliotecii
Judetene “Dinicu Golescu” Arges, in perioada 2013-2017;
Adresa nr. 329/13.01.2014 a Bibliotecii Judetene ,,Dinicu Golescu”
Arges;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comsiliilor de specialitate K1, K4 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă cofinantarea proiectului ,,Centru Europe DirectArgeş”, pe anul 2014, cu suma de 13600 Euro.
ART.2. Serviciul Relatii Internationale Tineret Cultura si Directia
Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Anexa
LA HOTARAREA nr.13/29.01.2014

Unitatile de invatamant special

Nr.
Unitatea de învăţământ special
crt.
1.
CENTRUL
ŞCOLAR
DE
EDUCAŢIE
INCLUZIVĂ „SFÂNTA FILOFTEIA” Ştefăneşti
2.

CENTRUL
ŞCOLAR
DE
EDUCATIE
INCLUZIVĂ „SFÂNTUL NICOLAE” Câmpulung

Niveluri de învăţământ
şcolarizate
SPE LIC/POS

SPE LIC/POS

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele
institutionalizate in cadrul noilor servicii sociale create in urma derularii
proiectelor ,,Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupationala Tigveni” si ,,Inchiderea Centrului de Recuperare si
Reabilitare Vulturesti”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 859/14.01.2014 al Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Arges;
Avand in vedere:
Hotararea 130/25.07.2013 privind infiintarea “Complexului de locuinte
protejate Buzoesti”;
Hotararea nr. 131/25.07.2013 privind infiintarea “Complexului de locuinte
protejate Tigveni”;
Hotararea nr.132/25.07.2013 privind infiintarea “Centrului de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti”;
Hotararea nr. 133/2013 privind infiintarea “Complexului de servicii pentru
persoane cu dizabilitati Vulturesti“;
Hotararea nr.168/24.09.2013 privind modificarea statului de funcţii şi
organigramei “Complexului de locuinte protejate Buzoesti” şi a Hotărârii nr.
130/2013 a Consiliului Judeţean Argeş;
Hotararea nr.169/24.09.2013 privind modificarea statului de funcţii şi
organigramei “Complexului de locuinte protejate Tigveni” şi a Hotărârii nr.
131/2013 a Consiliului Judeţean Argeş;
Hotararea nr.170/2013 privind modificarea statului de funcţii şi organigramei
“Complexului de servicii pentru persoane cu dizabilitati Vulturesti” şi a
Hotărârii nr. 133/2013 a Consiliului Judeţean Argeş;
Hotararera Consiliului Judetean nr.191/2010 privind aprobarea cuantumului
alocatiei de hrana pentru persoanele cu handicap, institutionalizate, pe
trimestrul IV 2010;
H.G nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de
hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta
sociala;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean
Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges,
Primaria Albestii de Arges, Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara si
Asociatia „Lasa-ma sa-ti aud glasul - Curtea de Arges”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 2225/27.01.2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere :
H.C.J Arges nr. 68/29.10.2012 privind aprobarea unui protocol de
colaborare in domeniul protectiei Sociale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Primaria
Albestii de Arges , Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara si Asociatia „Lasama sa-ti aud glasul - Curtea de Arges”, potrivit anexei parte integranta din
prezenta hotarare .
ART.2. Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arges,
Primaria Albestii de Arges, Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara , Asociatia
„Lasa-ma sa-ti aud glasul - Curtea de Arges” si Directia Economica vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.3. Incepand cu data adoptarii prezentai hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotărîrea Consiliului Judetean Arges nr. 254/19.12.2013.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind atribuirea unui teren pentru realizarea obiectivului de investitii
“Casa de tip familial”- Campulung, cu o capacitate de 12 locuri

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.505/09.01.2014 al D.G.A.S.P.C. Arges ;
Avand in vedere:
Contractul de Asociere nr. 32.662/2013, incheiat intre Directia Generala
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Fundatia SERA
Romania si Consiliul Judetean Arges;
H.C.J. nr.26/30.06.1998 privind darea in administrare D.G.A.S.P.C.
Arges a unor suprafete de teren;
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, completata, modificata
si republicata;
H.C.J. nr.35/2008 privind reorganizarea unor unitati din subordinea
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;
H.G.nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului
public al judeţului Argeş;
Rapoartul comisiei de specialitate K2 si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba realizarea constructiilor pe suprafata de 350 mp. situata in
strada Plevnei nr.4A, Municipiul Campulung , detinuta in administrare de
D.G.A.S.P.C. Arges, in vederea realizarii obiectivului de investitii ,,Casa de tip
familial” cu o capacitate de 12 locuri, suprafata identificata conform planului
anexa, parte integrala din prezenta hotarare.
ART.2. Directia Tehnica si D.G.A.S.P.C. Arges vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind constituirea colectivului de lucru in vederea realizarii obiectivelor
cuprinse in Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean
Arges si Administratia Nationala ,,Apele Romane”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 687/16.01.2014 al Directiei Amenajarea Teritoriului si
Urbanism ;
Avand in vedere:
Art. 76^3 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Anexa 2 la H.G. nr.447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice
privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la
alunecarile de teren si inundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului
Europei;
Protocolul de Colaborare nr.16860/20.12.2013 incheiat intre Consiliul
Judetean Arges si Administratia Nationala ,,Apele Romane”;
Art. 91, alin. 6 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
completata, modificata si republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2 si K5
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.(1). Se constituie colectivul de lucru in vederea realizarii
obiectivelor cuprinse in Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul
Judetean Arges si Administratia Nationala ,,Apele Romane”, format din
reprezentantii urmatoarelor institutii:
-

Instituţia Prefectului - Judeţul Argeş
Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea
Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş
Unitatile administrativ – teritoriale din Judeţul Argeş
Direcţia de Sănătate Publică Argeş

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind asigurarea contributiei Judetului Arges la Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru perioada 01.01.2014 –
31.12.2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 1076/24.01.2014 al Directiei de Dezvoltare si Proiecte.
Având in vedere:
Art.7, alin. 3, 4 si 5 din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania;
Hotararea Consiliului Regional nr.1/1998 privind infiintarea Agentiei de
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
Hotararea nr. 12/11.12.2013 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala;
Rapoartele comisiilor K1 si K5 .
Avizul secretarului judetului Arges .
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aproba contributia Judetului Arges pentru anul 2014 la
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in cuantum de 579.806,00
lei .
ART.2. Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Arges si
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind achizitionarea unor servicii juridice de
consultanta/asistare/reprezentare, pentru anul 2014
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.721/17.01.2014 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Având in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.107/25.07.2013 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Arges ;
Dispozitia Presedintelui C.J. Arges nr.295/21.08.2009 privind
imbunatatirea activitatii juridice in cadrul Consiliului Judetean Arges;
Art.1 alin.2 si 3 din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si
completare a unor acte normative.
Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
Adresa nr. 466/14.01.2014 a Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges R.A..
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
Art.1. (1) Se aproba achizitionarea de catre Consiliul Judetean Arges a
unor servicii juridice de consultanta/asistenta/reprezentare in domeniul dreptului
comercial, penal, civil, contencios administrativ, precum si de consultanta in
domeniul dreptului administrativ, in conditiile legii si in limita sumelor
disponibile in bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2014 .
(2) Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Arges sa
semneze contractele de consultanta/asistenta/reprezentare incheiate in conditiile
alin. 1.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de
Drumuri Arges R.A., pe anul 2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr.12/14.01.2014 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Arges R.A.;
Având în vedere:
Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, actualizata;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
H. G. nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificarile si completările ulterioare,
privind regimul juridic al drumurilor
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 precum şi avizul secretarului
judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se mentin tarifele practicate de Regia Autonoma Judeteana de
Drumuri Arges R.A., pe anul 2014 la nivelul celor aprobate pentru anul 2013,
conform anexelor 1 – 3, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Directia Economica si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges R.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea ,,Programului cu lucrări de investitii si reparatii
infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges, pe anul 2014 si
previziunile pentru perioada 2015-2017

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 23/27.01.2014 al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A;
Având in vedere:
Legea bugetului de stat pe anul 2014 ;
Legea nr. 215/2001 a admnistraţiei publice locale, modificată şi
completată, republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aproba ,,Programul de lucrări de investitii si reparatii infrastructura
rutiera la nivelul judetului Arges, având ca sursă de finanţare bugetul local pe
anul 2014” si previziunile pentru perioada 2015 - 2017, conform anexelor, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind asocierea dintre judetul Arges si unele unitati administrativteritoriale in vederea realizarii obiectivelor infrastructura drumuri
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.170/27.01.2014 al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges RA ;
Având in vedere:
Art. 91 alin. 1 lit. e, pct. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, modificată şi completată, republicata;
Art. 22 si urmatoarele din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor, republicata ;
Hotararea nr. 6/20.01.2014 a Consiliului Local Dambovicioara;
Hotararea nr. 12/15.02.2013 a Consiliului Local Stefan cel Mare;
Hotararea nr. 14/09.01.2014 a Consiliului Local Suici ;
Hotararea nr. 7/27.02.2013 a Consiliului Local Mihaesti;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă asocierea dintre judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges
si unele unitati administrativ-teritoriale, in vederea realizarii obiectivelor
infrastructura drumuri, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Măsurile, condiţiile asocierii si obligaţiile părţilor in vederea realizării
obiectivelor prevăzute la art. 1 vor fi stabilite prin contract de asociere încheiat
in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari.
ART.3. Direcţia Economică, Directia Tehnica, Regia Autonoma Judeteana de
Drumuri Arges RA, consiliile locale prevazute in anexa vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotarari.

ANEXA
Hotararea nr. 24/29.01.2014

Nr.
crt.

Comuna

1

Dambovicioara

2

Mihaesti

3

Stefan cel
Mare

4

Suici

Hotararea
Consiliului
Local
6/20.01.2014

Denumirea

Modernizare DC 22 Dambovicioara – Cabana
Brusturet, in comuna Dambovicioara
7/27.02.2013 Modernizare DC 44 Mihaesti – Vacarea – Draghici,
in comuna Mihaesti
12/15.02.2013 Modernizare Strada Spiru Haret (DC 445) Stefan cel
Mare – Spiru Haret – Lim. Jud. Dambovita,
km 0+000 – 2+250, in comuna Stefan cel Mare
14/09.01.2014 Modernizare – Reabilitare DC 237 Suici – Pauleni si
Modernizare – Reabilitare DC 246 Rudeni –
Cicanesti, in comuna Suici

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind modificarea organigramei si statului de functii ale Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 22/27.01.2014 al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A.
Având in vedere:
Art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a admnistraţiei publice locale,
modificată şi completată, republicata;
Hotararea nr. 158/25.08.2010 a Consiliului Judetean Arges privind
infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., conform anexelor 1-2, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Hotararea
corespuzator.

Consiliului

Judetean

nr.53/22.03.2013

se

modifica

ART.3. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. va
îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

duce la

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe
anul 2014 si estimarile la activitatea proprie pe anii 2015-2017

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 1116 / 27.01.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARAŞTE:
ART.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Judetean Arges, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015- 2017
conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2013 a
sumei de 29.111,08 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de
dezvoltare potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 3. Se aproba repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor
alocate , in anul 2014, potrivit anexelor 3, 4 si 4a , parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTARARE
privind aprobarea metodologiei de acordare a finantarilor nerambursabile
de la bugetul local, alocate pentru activitati non– profit, conform Legii nr.
350/2005 si pentru proiectele structurilor sportive

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.1129/27.01.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura ;
Având in vedere:
Art. 28 din Legea Tineretului nr.350/ 2006;
Legea nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr.350/ 2005 privind finantarile nerambursabile;
HG nr.1447/ 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru
activitatea sportiva;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea finantarilor
nerambursabile de la bugetul local pentru activitati non-profit de interes general,
conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aprobă Regulamentul privind finantarea nerambursabila de la
bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, conform anexei 2, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Serviciul Relatii Internationale Tineret Cultura si Directia
Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

