CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, planul de
management câştigător şi a contractului de management pentru Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Piteşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 6468/19.05.2014 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură.
Având în vedere:
Art. I, punctul 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
H.G. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru
de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si
modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru
institutiile publice de cultura;
Art.104, alin.3 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
completată, modificată şi republicată;
Procesul-verbal nr. 6254/13.052014 al Comisiei de concurs a
managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti constituită în
baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr.
103/03.04.2014;
Raportul privind concursul de management la Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Piteşti nr. 6290/14.05.2014 întocmit de comisia de concurs a
managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, comisie
constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr.
103/03.04.2014;
Hotărârea C.J.Argeş nr. 53/31.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului de management la instituţiile de
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K4 si K5.
Avizul secretarului judeţului.

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.6547/20.05.2014 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.

ANEXA la HOTARAREA CJ ARGES nr. 93/30.05.2014
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

Operatorul de transport

S.C. LAURIOTOP SHOW
S.R.L.
S.C. DUMITRESCU
MIDTRANS COMPANY S.R.L.

Denumirea traseului si numarul de km ai acestuia

1.Traseu:Curtea de Arges – Baiculesti S.C. EASTERN EUROPE
ILLUMINATIONS S.R.L.(16km)
1.Traseu:Pitesti S.C. LISA DRÄXLMAIER AUTOPART ROMANIA
S.R.L. – Gliganu de Sus(36km)
2.Traseu:Pitesti S.C. LISA DRÄXLMAIER AUTOPART ROMANIA
S.R.L. – Costesti Valsan (35km)
S.C. MANOLO AUTO ZOB 1.Traseu:Curtea de Arges-S.C. AROSA TEXTILE S.R.L. Maracineni
S.R.L.
Platforma Industriala(35km)
2.Traseu:Costesti Valsan-S.C. AROSA TEXTILE S.R.L. Maracineni
Platforma Industriala(30km)

Nr.
curse

Perioada de valabilitate a
Nec.
Nr.
auto Inmatricular Capac licentei (de la data aprobarii
e
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data de mai jos, dar nu mai
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transp
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1
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1
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1

AG-90-MAZ
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CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind instituirea taxei speciale de asistență salvamont
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.6220/13.05.2014 al Serviciului Public Judeţean
SALVAMONT Argeş ;

•
•
•
•
•

•
•

Avand in vedere:
H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor
montane și organizarea activitații de salvare în munti;
Art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
Art.282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.37/2004 privind numirea directorilor la
unele servicii publice de interes judetean ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 58/2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și functionare al Serviciului Public Judeţean
Salvamont ;
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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de asistența salvamont începand cu
data de 01.06.2014, după cum urmează:
- salvator montan: 200 lei/pers/zi ;
- ATV/snowmobil: 400 lei/buc/zi ;
- autoturism:
500 lei/buc/zi.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind acordarea unor indemnizaţii specifice activităţilor de patrulare şi de
salvare montană pentru membrii formaţiilor salvamont din cadrul
Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr.6221/13.05.2014 al Serviciului Public Judeţean Salvamont
Argeş ;
Avand in vedere:
Art. 19, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor
măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare
în munţi ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 58/2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Judeţean
Salvamont ;
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,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba acordarea unor indemnizaţii specifice activităţilor de
patrulare şi de salvare montană pentru membrii formaţiilor salvamont din cadrul
Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, conform anexei 1 parte integranta
din prezenta hotarare.
ART.2. Indemnizatiile specificate la art.1 se vor acorda membrilor formatiilor
salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş pe baza
rapoartelor de activitate, intocmite de seful de formatie si aprobate de directorul
institutiei, in care vor fi nominalizate persoanele care au participat la actiuni,
precum si orele efectuate de acestea, conform modelului prevazut in anexa 2 ,
parte integranta din prezenta hotarare.

Anexa 1
la Hot. Nr. 95/30.05.2014

CUANTUMUL INDEMNIZAȚIILE DE PERICULOZITATE
ACORDATE SALVATORILOR MONTANI

Nr.
Crt.

Tipul actiunii/interventiei

Durata

Indemnizatie

estimata

acordata per
persoana/actiune

1.

Actiuni de pregatire speciala pe timp de vara

1-12 ore

45 lei

(antrenamente prevazute in program si aprobate, asistenta
Salvamont la activitati sportive sau de alta natura,
solicitate de beneficiari etc.)
2.

Actiuni de interventie pe partiile de schi

1-10 ore

45 lei

3.

Actiuni de salvare pe timp de vara (01.06-30.10)

1-12 ore

65 lei

1-12 ore

75 lei

1-12 ore

65 lei

1-12 ore

80 lei

desfasurate ziua
4.

Actiuni de salvare pe timp de vara (01.06-30.10)
desfasurate noaptea

5.

Actiuni de salvare pe timp de iarna (01.11-31.05)
desfasurate ziua

6.

Actiuni de salvare pe timp de iarna (01.11-31.05)
desfasurate noaptea

Anexa 2
la Hot. Nr.95/30.05.2014
Nr............din.......................
Nr. Registru Intervenție.................

Vizat S.P.J. Salvamont Argeș,
Director ..........................

RAPORT
privind intervenția la accidentul montan
din data ................................
1. Ora primirii apelului de alarmare și sursa apelului (112, 0salvamont, altele)
................................................................................................................................................
2. Intervalul orar în care s-a desfășurat intervenția
....................................................................
3. Soarele apune............. Soarele răsare.................. (datele se extrag din GPS)
4. Intervenție preponderent:
a) de noapte
b) de zi
5. Nume și prenume victimă*
.....................................................................................................
6. CNP victimă*
.........................................................................................................................
7. Descrierea pe scurt și localizarea acțiunii:.........................................................
..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................
8. Materiale sanitare sau de alta natură, consumate: .............................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................
9. Salvatori montani participanți: ......................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................
10. Victima a fost predată
...............................................................................................................
Întocmit: Șef formație Salvamont
............................................................................................
Data: ...................
Semnatura: .........................
*În cazul victimelor multiple, se trece o singură persoană la rubrica respectivă, iar restul
persoanelor se adaugă pe o listă, pe verso-ul raportului.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind modificarea si completarea inventarului domeniului public
al judeţului Argeş
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 6603/21.05.2014 al Directiei Tehnice ;
Avand in vedere:
Hotărârea C.J. Argeş nr. 5/27.01.2011 privind completarea inventarului
domeniului public al judetului Arges ;
Hotărârea C.J. Argeş nr. 127/25.07.2013 privind completarea inventarului
domeniului public al judetului Arges ;
Hotărârea C.J. Argeş nr. 174/24.09.2013 pentru modificarea anexei la
Hotararea nr. 5/27.01.2011 privind completarea inventarului domeniului
public al judetului Arges ;
Procesul verbal de recepţie finală nr. 5619/10.05.2013 al investitiei
„Reabilitare microsistem alimentare cu apă Platforma Cotmeana din sursa
de apă a Municipiului Piteşti”
Art. 120 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, completata,
modificata si republicata;
Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
H.G.nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public
al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al
judetului Arges a bunurilor identificate in anexa, parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2. Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor ce
apartin domeniului public al judetului Arges dupa cum urmeaza :

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a unei camere situata în incinta
Palatului Administrativ

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 6604/21.05.2014 al Directiei Tehnice;
Având in vedere:
Art. 4 din 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. 123 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
Art. 874 alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata;
Adresa ANL nr. 6387/15.05.2014 ;
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 pana la data de 31.12.2014, Agentiei
Nationale pentru Locuinte, a camerei numarul 193 situata la etajul 5 in incinta
Palatului Administrativ .
ART.2. In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari, Directia Tehnica va
initia procedurile legale de dare in folosinta gratuita a spatiului identificat la art.1.
ART.3. Directia Tehnica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea cuantumului cotizatiei judetului Arges pe anul 2014
pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia”

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul de specialitate nr.6275/14.05.2014.
Având in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 82/2009 - privind aprobarea asocierii
Judetului Arges cu judetele Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova
si Teleorman in vederea constituirii ADI ”Situatii de Urgenta Sud Muntenia”.
Hotararea nr.22/26.11.2013 a A.G.A. – A.D.I. “Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia”;
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, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aproba cotizatia in cuantum de 10.000 lei pe anul 2014 ce va fi
achitata de Judetul Arges in contul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia”.
ART.2. Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Arges si Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia” vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.3.Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 1526/12.05.2014 al Regiei de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A .
Având in vedere:
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata ;
O.M.F.P. nr. 3055 /2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificările si completările
ulterioare ;
O.M.F.P. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de
intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportarilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice;
Hotararea Consilului de Administratie al Regiei nr.9/17.04.2014;
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, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE :
ART.1. Se aproba situatiile financiare pe anul 2013 ale Regiei de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A., conform anexelor nr.1,2 ,
parte integranta din prezenta hotarare.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie bugetara la data de 31.12.2013
pentru activitatea Consiliului Judetean Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul anexa nr. 6373/15.05.2014 al Directiei Economice ;
Avand in vedere:
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata ;
Art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
completata, modicata si republicata;
Hotararea Consilului Judetean Arges nr. 55/22.03.2013 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges , pe anul 2013, cu
modificarile ulterioare.
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, completat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr. 556/2006 .
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare
lunare în anul 2013;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 116/30.01.2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba contul anual de executie bugetara al Consiliului Judetean Arges,
la data de 31.12.2013, care cuprinde la venituri suma de 266.684.706 lei, la
cheltuieli suma de 260.446.279 lei, inregistrand un excedent de 6.238.427 lei,

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Anexă la H.C.J. nr. 100/30.05.2014

APROB
p.PREŞEDINTE,
GRIGORE-FLORIN TECĂU

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ
LA DATA DE 31.12.2013 PENTRU ACTIVITATEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat
pe anul 2013 nr. 5/2013 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş
nr.55/22.03.2013. Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a fost
rectificat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr.81/24.04.2013,
nr.90/23.05.2013, nr.102/18.06.2013, nr.134/25.07.2013, nr.141/02.08.2013,
nr.151/21.08.2013, nr.190/24.09.2013, nr. 217/28.10.2013, nr. 233/26.11.2013, nr.
241/11.12.2013, nr. 260/19.12.2013 şi au fost efectuate virări de credite aprobate
prin dispoziţiile nr.302/28.05.2013, 322/21.06.2013, nr.357/30.07.2013,
nr.386/05.08.2013, nr.414/26.08.2013, nr.434/27.09.2013, nr. 469/31.10.2013, nr.
497/02.12.2013, nr. 510/12.12.2013 şi nr. 516/20.12.2013.
Consiliul Judeţean Argeş a efectuat la data de 31.12.2013 plăţi în sumă de
260.446.279 lei (buget local) şi 215.466.525 lei (buget instituţii publice şi activităţi
finanţate integral sau parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor
acţiuni: autorităţi publice şi acţiuni externe, servicii publice generale (servicii
comunitare de evidenţă a persoanelor, rambursări de împrumuturi interne şi externe
pentru investiţii, transferuri în situaţii de extremă dificultate), 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, servicii şi dezvoltare publică,
protecţia mediului, alte acţiuni economice (dezvoltare regională, protocol),
agricultură, transporturi, pază şi ordine şi turism.
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 31.12.2013, Consiliul Judeţean Argeş a încasat venituri ale
bugetului local în sumă de 266.684.706 lei, din următoarele surse:
LEI
VENITURI - TOTAL
=
266.684.706
1. VENITURI PROPRII – TOTAL
= 101.548.515
Din care:
- Venituri fiscale
- Venituri nefiscale
- Venituri din capital

= 97.355.128
= 4.180.525
=
12.862

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

= 75.717.197

3. SUBVENŢII – TOTAL
Din care:
- Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea
investiţiilor în sănătate
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
- Subvenţii primite pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
- Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
sănătăţii
- Sume primite de administraţiile locale în cadrul
programelor FEGA implementate de APIA
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
camerelor agricole
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea

= 86.451.735

= 53.454.197
= 10.252.000
= 12.011.000

=

581.663

=

3.465.210

= 72.808.442
=

1.472.243

=

1.011.428

=

270.894

=

770.445

unor investiţii pentru instituţii publice de asistenţă
socială şi medico-sociale
- Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor
financiare
- Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală
4. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE
(FUNDAŢIA SERA ROMÂNIA)

=

5.000.950

=

649.410

=

421.050

=

57.760

5. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN
CADRUL PLĂŢILOR EFECTUATE
= 2.909.499
- Fondul European de Dezvoltare Regională
= 2.909.499
Faţă de prevederile definitive aprobate în sumă de 272.794.780 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 266.684.706 lei, fiind mai mici
cu suma de 6.110.074 lei (97,76%), situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
260.446.279 lei, 97,66% faţă de veniturile realizate (266.684.706 lei), rezultând
un excedent de 6.238.427 lei.
Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Judeţean Argeş la
data de 31 decembrie 2013 corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului
Piteşti şi este prezentat în anexa 1.
Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 31 decembrie 2013,
rezultă următoarele:
- cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit au fost încasate în
proporţie de 100%;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 92,63%;
- 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;
- subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap a fost realizat în proporţie de 99,75% ca urmare a
fluctuaţiei numărului de persoane cu handicap;
- la capitolul 51.02.01.03 „Autorităţi executive” s-a înregistrat o economie
de 4.090.973 lei, execuţia fiind de 75,38%, ca urmare a reducerii cheltuielilor
materiale;
- faţă de prevederile anuale, se constată economii importante la capitolele
65.02 „Învăţământ” - Programul „Lapte şi corn” şi 84.02 „Transporturi”.

Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în
proporţie de 102,52% faţă de prevederile anuale, iar plăţile acestei secţiuni au fost
în proporţie de 94,79%, rezultând un excedent de 18.562.390 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie
de 62,81% faţă de prevederile anuale, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie
de 61,75%, rezultând un deficit de 12.323.963 lei, finanţat din excedentul anilor
precedenţi.
Faţă de prevederile anuale aprobate în sumă de 232.629.200 lei, se constată
că încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii au fost de 214.848.041 lei, fiind mai mici cu suma de
17.781.159 lei (92,36%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
215.466.525 lei, 100,29%, faţă de veniturile realizate (214.848.041 lei), rezultând
un deficit de 618.484 lei, finanţat din disponibilul anilor precedenţi.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 31 decembrie 2013,
rezultă următoarele:
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din
sănătate au fost încasate în proporţie de 93,18%;
- la capitolul 66.10 „Sănătate” s-a înregistrat o economie de 19.714.668 lei,
execuţia fiind de 90,26%, ca urmare a reducerii cheltuielilor materiale ale
spitalelor;
- faţă de prevederile anuale aprobate, se constată economii importante şi la
capitolul 68.10 „Asistenţă socială”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în
proporţie de 92,74% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni
au fost în proporţie de 91,45%, rezultând un excedent de 58.215 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în
proporţie de 78,26% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni
au fost în proporţie de 78,50%, rezultând un deficit de 676.699 lei, finanţat din
disponibilul din conturile instituţiilor publice la data de 31.12.2012.
La întocmirea situaţiilor financiare la data de 31.2122013 s-a ţinut cont de
Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu
completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în
anul;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2011;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 116/30.01.2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2013.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31
decembrie 2013, reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului
şi de finanţare a unităţilor şi activităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean
Argeş şi au fost supuse operaţiunilor de verificare a respectării normelor şi
regulilor contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2013, cuprind
date ce reflectă realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate, a
rezultatului valorificării inventarierii patrimoniului în exerciţiul financiar 2013 şi
sunt în concordanţă cu evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, a fiecăreia dintre
instituţiile a căror activitate o raportăm.
DIRECTOR EXECUTI, ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
CONSTANTIN VOICU
CARMEN MOCANU

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2014 pentru activitatea
Consiliului Judetean Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul anexa nr. 6374/15.05.2014 al Directiei Economice ;
Avand in vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata ;
Art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
completata, modicata si republicata;
Hotararea Consilului Judetean Arges nr.27/29.01.2014 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2014, cu
modificarile ulterioare;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba executia bugetara la data de 31.03.2014, care cuprinde la
venituri suma de 67.599.006 lei, la cheltuieli suma de 55.470.411 lei, inregistrand
un excedent de 12.128.595 lei, potrivit datelor cuprinse in Raportul - anexa, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
Institutiei Prefectului - Judetul Arges;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Anexă la H.C.J. nr. 101/30.05..2014

APROB
p.PREŞEDINTE,
GRIGORE-FLORIN TECĂU

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ
LA DATA DE 31.03.2014 PENTRU ACTIVITATEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat
pe anul 2014 nr. 356/2013 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş
nr.27/29.01.2014. Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 a fost
rectificat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr.43/28.02.2014,
nr.69/31.03.2014 şi au fost efectuate virări de credite aprobate prin dispoziţiile
nr.66/10.03.2014 şi nr.96/28.03.2014.
Consiliul Judeţean Argeş a efectuat la data de 31.03.2014 plăţi în sumă de
55.470.411 lei (buget local) şi 50.950.692 lei (buget instituţii publice şi activităţi
finanţate integral sau parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor
acţiuni: autorităţi publice şi acţiuni externe, servicii publice generale (servicii
comunitare de evidenţă a persoanelor, rambursări de împrumuturi interne şi externe
pentru investiţii, transferuri în situaţii de extremă dificultate), 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, servicii şi dezvoltare publică,
protecţia mediului, alte acţiuni economice (dezvoltare regională, protocol),
agricultură, transporturi, 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 31.03.2014, Consiliul Judeţean Argeş a încasat venituri ale
bugetului local în sumă de 67.599.006 lei, din următoarele surse:
LEI

VENITURI - TOTAL
67.599.006
1. VENITURI PROPRII – TOTAL
Din care:
- Venituri fiscale
- Venituri nefiscale
- Venituri din capital
- Venituri din excedentul bugetului local an 2013

=
= 26.684.172
= 25.808.990
=
272.529
=
2.653
=

600.000
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

= 18.130.309

3. SUBVENŢII – TOTAL
Din care:
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
- Subvenţii primite pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
- Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale
- Sume primite de administraţiile locale în cadrul
programelor FEGA implementate de APIA
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
camerelor agricole
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
unor investiţii pentru instituţii publice de asistenţă
socială şi medico-sociale
- Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor
financiare
- Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală

= 21.231.877

= 13.545.309
= 1.585.000
=

=

3.000.000

895.672

= 18.446.678
=

345.082

=

181.909

=

185.000

=

1.077.089

=

12.857

=

87.590

4. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE
(FUNDAŢIA SERA ROMÂNIA)

=

19.152

5. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN
CADRUL PLĂŢILOR EFECTUATE
- Fondul European de Dezvoltare Regională

=
=

1.533.496
1.533.496

Faţă de prevederile trimestriale aprobate în sumă de 67.905.290 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 67.599.006 lei, fiind mai mici cu
suma de 306.284 lei (99,55%), situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
55.470.411 lei, 82,06% faţă de veniturile realizate (67.599.006 lei), rezultând un
excedent de 12.128.595 lei.
Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Judeţean Argeş la
data de 31 martie 2014 corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi
este prezentat în anexa 1.
Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 31 martie 2014, rezultă
următoarele:
- cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit au fost încasate în
proporţie de 102,82%;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 91,83%;
- 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;
- subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap a fost realizat în proporţie de 97,96% ca urmare a
fluctuaţiei numărului de persoane cu handicap;
- la capitolul 51.02.01.03 „Autorităţi executive” s-a înregistrat o economie
de 2.162.517 lei, execuţia fiind de 52,23%, ca urmare a reducerii cheltuielilor
materiale;
- faţă de prevederile trimestriale, se constată economii importante la
capitolele 66.02 „Sănătate”, 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74.02
„Protecţia mediului” şi 84.02 „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în
proporţie de 104,32% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei
secţiuni au fost în proporţie de 87,91%, rezultând un excedent de 9.972.486 lei.

Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie
de 58,93% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au
fost în proporţie de 4,97%, rezultând un excedent de 2.156.109 lei.
Faţă de prevederile trimestriale aprobate în sumă de 60.789.200 lei, se
constată că încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii au fost de 51.413.500 lei, fiind mai mici cu suma de
9.375.700 lei (84,58%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
50.950.692 lei, 99,10%, faţă de veniturile realizate (51.413.500 lei), rezultând un
excedent de 462.808 lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 31 martie 2014,
rezultă următoarele:
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din
sănătate au fost încasate în proporţie de 85,94%;
- la capitolul 66.10 „Sănătate” s-a înregistrat o economie de 11.451.196 lei,
execuţia fiind de 79,35%, ca urmare a reducerii cheltuielilor materiale ale
spitalelor;
- faţă de prevederile semestriale aprobate, se constată economii importante şi
la capitolul 68.10 „Asistenţă socială”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în
proporţie de 86,34% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei
secţiuni au fost în proporţie de 81,74%, rezultând un excedent de 529.693 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în
proporţie de 28,93% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei
secţiuni au fost în proporţie de 25,27%, rezultând un deficit de 66.885 lei, finanţat
din disponibilul din conturile instituţiilor publice la data de 31.12.2013.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 martie
2014, reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de
finanţare a unităţilor şi activităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş şi
au fost supuse operaţiunilor de verificare a respectării normelor şi regulilor
contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 martie 2014, 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 Consiliului
Judeţean Argeş la data de 31.03.2014.
Director executiv,
Constantin Voicu

Şef serviciu financiar-contabilitate,
Carmen Mocanu

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Judetean Argeș pe anul 2014

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
județean şi Raportul nr.6860/28.05.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRAŞTE:
ART.1. Se aprobă

actualizarea

bugetului

de venituri și cheltuieli la

activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2014, conform anexelor 1
şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges R.A.
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 178/26.05.2014 al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A.;
Având in vedere:
Raportul admnistratorului Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges
R.A.;
Raportul de audit intocmit privind situatiile financiare pe anul 2013 la Regia
Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A ;
Art.28, alin.7 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Regiei
aprobat prin Hotararea Consiliului Judeteann Arges nr.71/31.03.2014;
O.M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificarile si reglementarile
ulterioare ( Ordin Ministerului Finantelor nr.3055/2009);
Ordinul Ministrului Finantelor nr.79/21.01.2014 privind principalele
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă situatiile financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges R.A., conform anexelor 1- 2 , parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A și Directia
Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale
S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 6617/22.05.2014 al S.C. Jud Paza si Ordine AG S.R.L.;
Având in vedere:
Raportul admnistratorului S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.;
O.M.F.P nr. 41 din 17 ianuarie 2014 privind reglementarea procedurii
de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii
economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau
indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de
transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58
din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă situatiile financiare ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG
S.R.L., pe anul 2013, conform anexelor 1- 2 , parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2. S.C. JUD PAZA ȘI ORDINE AG S.R.L. și Directia Economica vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
149/25.08.2011 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați
pentru realizarea proiectului ,,Consolidare, reabilitare și extindere Școala
Specială Valea Mare”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului județean şi
Raportul nr.6861/28.05.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
Ghidul Solicitantului şi instrucţiunile aferente Programului Operaţional
Regional – Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenție – Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și
echiparea infrastructurii serviciilor sociale ;
Hotărârea consiliului județean nr. 116/09.07.2010 privind aprobarea
proiectului “Consolidare, reabilitare și extindere Școala Specială Valea
Mare”.
Hotararea consiliului județean nr. 149/25.08.2011 privind actualizarea
indicatorilor tehnico – economici aprobați pentru realizarea proiectului
“Consolidare, reabilitare și extindere Școala Specială Valea Mare”.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completată, modificata şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobati
prin Hotararea consiliului județean nr. 149/25.08.2011 privind actualizarea
indicatorilor tehnico – economici aprobați pentru realizarea proiectului
“Consolidare, reabilitare și extindere Școala Specială Valea Mare”, conform
anexei , parte integranta din prezenta hotarare.

Anexa
La Hotararea C.J. Arges nr. 105/30.05.2014
Indicatorii tehnico – economici pentru proiectul
“Consolidare, reabilitare si extindere Centrul Scolar de Educatie Incluziva
Sfanta Filofteia”

Nr.
crt.
I.
I.a.
I.b.
I.c.
II.
II.a.
II.b.
III.

Surse de finanţare
Valoarea totală a
proiectului, din care:
Valoarea eligibilă a
proiectului
Valoarea neeligibilă a
proiectului
TVA
Contribuţia proprie în
proiect, din care:
Contribuţia solicitantului la
cheltuielile eligibile
Contribuţia solicitantului la
cheltuielile neeligibile
Asistenţă financiară
nerambursabilă solicitată

Valoare
(RON)
3.747.948,30
2.868.805,94
161.457,53
717.684,83
161.457,53
58.547,60
102.910,47
2.868.805,94

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului ,,Echilibrul – o nouă abordare a
vieţii de familie cu cea profesională” si asigurarea sustenabilitatii acestuia
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului județean şi
Raportul nr.6862/28.05.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
Prevederile Ghidul Solicitantului pentru Programul ”Promovarea egalităţii
de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2,K3 si K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completată, modificata şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba depunerea Proiectului „Echilibrul – o nouă abordare a
vieţii de familie cu cea profesională” ”, în cadrul Programului “Promovarea
egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată”, cu
finanţare prin Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European (SEE).
ART.2.Se imputerniceste Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Arges sa implementeze proiectul mentionat la art.1.
ART.3. Se aproba asigurarea sustenabilitatii Proiectului „Echilibrul – o
nouă abordare a vieţii de familie cu cea profesională” pe o perioada de 5 ani de
la finalizarea acestuia.
ART.4. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges,
Direcţia Economică și Direcția de Dezvoltare și Proiecte vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Compartimentul Legislativ - Transparență Decizională va comunica
hotărârea:

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind derularea proiectului ADAPT: Dreptul la Egalitate si Acces pe Piaţa
muncii- POS DRU/165/6.2/S//141595, finantat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, DMI6.2
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului județean şi
Raportul nr. 6900/ 28.05.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice localeș
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii.
Acordul de parteneriat nr. 1065/2013 dintre Direcţia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Argeş, S.C RU Europe SRL (Solicitantul
cererii de finanţare), DGASPC Galaţi (Partener 1), Fundaţia Lumina in
Suflet (Partener 3), Centru de Estudios Infer SL (Partener 4), anexa la
Contractul de finanţare nr.3133 din 29.04.2014.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 si K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completată, modificata şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba alocarea sumei de 120.390,00 lei pentru derularea
activităților aferente anului 1 de implementare a proiectului ADAPT: Dreptul la
Egalitate si Acces pe Piaţa muncii- POSDRU/165/6.2/S/141595.
ART.2. Suma aprobata la art. 1, respectiv 120.390,00 lei, va fi rambursată
integral din instrumentele structurale, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare
a cheltuielilor.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti proiectului
"Modernizare DJ 703I: Muşateşti (DN 73 C) – Braduleţ – Bradetu – Poienile
Valsanului in vederea imbunatatirii şi dezvoltarii infrastructurii de turism,
km 28+822 – 53+600, L=24,778 km", cod SMIS 1131
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 6863/28.05.2014 al Directiei de Dezvoltare si Proiecte ;
Avand in vedere:
Contractul de finantare nr. 365/05.06.2009 pentru proiectul cu titlul
„Modernizare DJ 703I: Mușătești (DN 73C) – Brăduleț – Brădetu – Poienile
Vâlsanului în vederea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii de turism,
km 28+822 – 53+600, L=24,778 km”, cod SMIS 1131;
Hotararea
Consiliului Judetean nr. 95/18.06.2013 privind aprobarea
Documentatiei pentru proiectare si executie – Tronson C (tronson
calamitat) , aflat pe DJ 703I: Mușătești (DN 73C) – Brăduleț – Brădetu –
Poienile Vâlsanului.
Hotararea Consiliului Judetean nr.136/25.07.2013 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Modernizare DJ 703I:
Muşateşti (DN 73 C) – Braduleţ – Bradetu – Poienile Valsanului in vederea
imbunatatirii şi dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600,
L=24,778 km", cod SMIS 1131.
Avizul 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,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti
proiectului
"Modernizare DJ 703I: Muşateşti (DN 73 C) – Braduleţ – Bradetu – Poienile
Valsanului in vederea imbunatatirii şi dezvoltarii infrastructurii de turism, km
28+822 – 53+600, L=24,778 km", cod SMIS 1131, conform bugetului proiectului
– anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui premiu pentru rezultatele obtinute la Olimpiada
Internationala de Chimie „D. Mendeleev”- Moscova 2014
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 6903/28.05.2014 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar ;
Avand in vedere:
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
Art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , completata, modificata
si republicata;
Avizul comisiilor de specialitate K1, K4 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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă acordarea unui premiu în valoare totală de 7000 lei pentru
rezultatele obținute la Olimpiada Internatională de Chimie „D. Mendeleev” care
s-a desfașurat la Moscova în perioada 11- 17 mai 2014, astfel:
• elevului Radu Cosmin Bîzgă Nicolescu – 5000 lei
• domnului profesor îndrumător Negoiță Neculai – 1000 lei;
• domnului profesor îndrumător Gheorghe Costel – 1000 lei .
ART.2. Directia Economică și Comisia
pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.

