CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea componenţei nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Argeş

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 4672/08.04.2014 al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Argeş.
Având în vedere:
Art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române;
Adresa nr. 4641/07.04.2014 a Inspectoratului de Poliţie Argeş;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 26/17.08.2012 privind validarea
componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş,
modificată si completată ;
Raportul comisiei de specialitate K5,
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se modifică şi se completează componenţa nominală a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Argeş, dupa cum urmează :
Domnul Ioniţescu Petre va fi înlocuit în cadrul Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Argeş cu domnul comisar şef Ispir Ionel, şeful
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş.
ART.2. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Hotărârea consiliului judeţean nr. 26/17.08.2012 cu modificările şi
completările ulterioare, se actualizează corespunzător.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
pe anul 2014

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 779/ 10.03.2014 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
Având in vedere:
Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Judeţean Argeş privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Argeş R.A. ;
Hotărârea C.J.A. nr. 48/31.03.2014 privind aprobarea tarifelor practicate
de Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş;
O.M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A pe anul
2014, conform anexelor 1-12, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Compartimentul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
pe anul 2014
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
şi Raportul nr. 1287/24.04.2014 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Arges R.A.
Având in vedere:
Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Județean Argeș privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Județului Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.31/28.02.2014 privind
actualizarea organigramei, statului de funcții şi al Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Județului Argeș R.A.;
Hotărârea
Consiliului Județean Argeş nr. 48/31.03.2014 privind
aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș;
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Județului Argeș R.A.
nr.7/12.03.2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă tarifele practicate de Regia Autonomă de Administrare
a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș, pentru perioada 01.05.31.12.2014, conform anexelor 1-3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat
al Județului Argeș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice
„Sărbătorile Argeșului și Muscelului”, în anul 2014
Consiliul Județean Argeș ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 5332/23.04.2014 al Serviciului Relații Internaționale,
Tineret, Cultură.
Având în vedere:
Art. 91 alin. 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, modificată şi completată, republicată;
Hotărârea consiliului județean nr. 12/12.07.2012 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile
Argeșului și Muscelului”, în perioada 2012-2015;
Hotărârea consiliului județean nr.11/29.01.2014 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive
şi sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de
cultură aflate în subordinea C.J. Argeş şi nomenclatorul de materiale ce
vor susţine aceste manifestări;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata ,
HOTARĂȘTE :
ART.1.(1). Se aprobă organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice și
științifice „Sărbătorile Argeșului și Muscelului, ediția a VIII -a”, ce se va
desfășura în perioada august – septembrie 2014.
(2). Domeniile de activitate pentru care se acordă distincţiile de fiu/
fiică al/a Argeşului şi cetăţean de onoare al Argeşului pentru anul 2014, sunt :
- Administraţie publică locală și centrală
- Societate civilă
- Mediu de afaceri

ANEXA
La Hot. Nr. 84/30.04.2014

CRITERII PENTRU ACORDAREA DISTINCŢIEI DE “FIU/FIICĂ AL/A ARGEŞULUI” ;
DOMENII 2014: 1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
2. SOCIETATE CIVILĂ
3. MEDIU DE AFACERI
1. ORIGINEA- ARIA DE REPREZENTATIVITATE
20 P
1.1. Născut în Argeş sau locuitor al Argeşului cu cel puţin 20 de ani de activitate
1.2. Aria de reprezentativitate
- propus de o comisie de specialitate 10 P ; - autopropus 5 P

10 P
10 P

2. MERITE PROFESIONALE (CREAŢII, INVENŢII, INOVAŢII, FIDELITATE PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE)
20 P
2.1. Publicaţii in domeniul de specialitate sau alt domeniu de interes general
5P
2.2. Inventii- Inovaţii (certificate de structuri specializate),
5P
2.3. Fidelitate pentru domeniul de activitate (min. 10 ani in domeniu)
5P
2.4. Prestigiul moral, profesional şi civic câştigat ca urmare a implicării în dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor sau
obiectivelor de interes public (cuantificabil prin confirmări/ consultări ale organismelor/ asociaţiilor socio-profesionale din care
provine candidatul) 5 P
3. TITLURI ŞTIINŢIFICE (DISTINCŢII ŞI PREMII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE SAU ÎN ALTE DOMENII CU REZULTATE
CUANTIFICABILE)
20 P
3.1. ACADEMICIAN (10 P), DOCTORAT (5 P)
10 P
3.2. DISTINCŢII ŞI PREMII
Distincţii şi premii internaţionale
10 P
Distincţii şi premii naţionale
8P
Distincţii şi premii locale
5P
4. ACTIVITĂŢI SOCIO-UMANE ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII (DIMENSIUNEA ACTIVITĂŢII : LOCALĂ, NAŢIONALĂ,
INTERNAŢIONALĂ)
20 P
4.1 ACTIVITĂŢI ŞI DONAŢII PUBLICE (pt. persoane sau colectivităţi cu probleme speciale ori pt persoane/colectivităţi cu
merite deosebite în domeniul ştiinţific, artistic, creaţie etc şi/sau donaţii către instituţii sau servicii publice )
5P
4.2. PROMOVARE A localităţii / judeţului/ instituţiilor publice argeşene în plan naţional, internaţional, la manifestări specifice,
simpozioane de specialitate etc.
5P
4.3. INIŢIATIVE PENTRU PROTECŢIE SOCIALĂ (vârsta a III-a, persoane cu dizabilităţi, alte categorii defavorizate socioeconomic şi cu risc de marginalizare şi excludere socială)
5P
4.4. DIMENSIUNEA ACTIVITĂŢII, ANVERGURA INTERNAŢIONALĂ / NAŢIONALĂ / LOCALĂ
(max 5 P)
International 5 P/ Naţional 3 P / Local 1P
5. CONTRIBUŢIE DEOSEBITĂ
LA CONSTRUCŢIA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA UNOR INSTITUŢII SAU
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC.
20 P
- Contribuţie la promovarea şi dezvoltarea domeniului de specialitate (atragere investiţii, resurse, etc)
5P
- Contribuţie la proiecte realizate cu finanţare din fonduri structurale şi granturi specifice
5P
- Contribuţie/ iniţiere de proiecte care să conducă la creare de locuri de muncă, iniţiative pentru protecţia mediului etc.
5P
- Modernizare instituţii sau obiective de interes public (atât din punct de vedere al modernizării/dezvoltării spaţiilor, cât şi ca
implementare de servicii şi modalităţi moderne de deservire a publicului )
5P
TOTAL MAXIM ACORDAT : 100 P ; FIU-FIICĂ : 55 – 80 P ; CETĂŢEAN DE ONOARE : 80 -100 P.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea Listei parţiale a spaţiilor şi a terenurilor aferente
din proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute
potrivit OUG nr. 68/2008 aprobată prin Hotărârea C.J.Argeş
nr. 37/28.02.2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr.5054/15.l04.2014 al Direcției Tehnice ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.139/25.07.2013 privind inițierea
procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 68/2008;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 37/28.02.2014 privind aprobarea
Listei parțiale a spațiilor și a terenurilor aferente din domeniul privat al
Județului Argeș ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr.68/2008;
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. c) si art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicata, modificata si completata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea Listei parțiale a spațiilor cu destinația de
cabinete medicale și a terenurilor aferente, din domeniul privat al Județului
Argeș ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr.68/2008 aprobată prin
Hotărârea C.J.Argeş nr.37/28.02.2014, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTARARE
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Argeş pentru scoaterea din funcțiune şi casare, în vederea
demolării
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.5303/23.04.2014 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc proprietatea statului
şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;
Art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea unui imobil – construcție – Boxă porci, situată în
incinta Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități
Câmpulung, str. Traian nr. 96A, din domeniul public în domeniul privat al
județului Argeș, pentru scoaterea din funcțiune şi casare, în vederea demolării,
identificat conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr.447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.
ART.3. Direcţia Administrație Publică – Comunitați Locale și Direcția Tehnică
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa
La Hot nr.86/30.04.2014

Elemente de identificare ale imobilului ce trece din domeniul public
in domeniul privat al județului Argeș

Nr. crt.
Codul de Denumirea
cf. HG
clasificare bunului
447/2002

Elemente de
identificare

47

Câmpulung , 1995
str. Traian nr.
96A
Sc= 55 mp

1.2.7

Boxă porci,
zidărie

Anul
Valoare
dobandirii inventar
4,00 lei

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Ghidului pentru acordarea sprijinului financiar
unităţilor de cult din judeţul Argeş, aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România
Consiliul Judeţean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 5333/23.04.2014 al Comisiei pentru Analiza
Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit.a din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și
republicată,
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001,
aprobate prin H.G. nr. 1470/2002
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4, K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Ghidul pentru acordarea sprijnului financiar unităţilor de cult
din judeţul Argeş, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de
Șef secție – Recuperare medicală III din cadrul Spitalului de Recuperare
Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 5152/ 22.04.2014 al Biroului Strategii Sinteze
Socio-Economice Sănătate;
Având în vedere :
O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef
de laborator sau șef de serviciu din unitațile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 115 din 17.04.2014 pentru
validarea proceselor verbale ;
Avizul secretarului județului Argeș;
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 validează rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de
Șef secție Recuperare medicală III din cadrul Spitalului de Recuperare Brădet
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2.Biroul Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate, Direcția
Economică, Serviciul Resurse Umane și Spitalul de Recuperare Brădet vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă
La Hotărârea nr.88/30.04.2014

Rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de
medic Șef secție Recuperare Medicală III
din cadrul Spitalului de Recuperare Brădet

Nr.
crt
.
1

Numele
și prenumele
Băncescu Victor

Postul pentru
care candidează
Medic Șef
Recuperare
Medicală III

Proces verbal

Rezultatul

114/17.04.2014

Admis

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul
Județului Argeș pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
județean şi Raportul nr.5400/24.04.2014 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. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2013
a sumei de 500 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de
dezvoltare, potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. Se aprobă repartizarea pe unitaţi administrativ – teritoriale a
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
potrivit anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului
„Transformarea Muzeului Golesti în Muzeu Viu”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 5415/25.04.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte;
Având în vedere:
Programul de finanțare PA 16/RO12 Conservarea și revitalizarea
patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Mecanismul financiar al
Spațiului Economic – Financiar 2009 - 2014;
Art. 91 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
completată, modificată și republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K 4, 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 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTARASTE:
ART.1. Se aprobă Proiectul „Transformarea Muzeului Golesti în Muzeu Viu”,
cu o valoare totală de 84.961,74 euro ( TVA inclus), ce se va depune de către
Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești în parteneriat cu Asociația pentru
Dezvoltare Urbană și Institutul Național al Patrimoniului.
ART.2. Se aprobă cofinanţarea proiectului cu 30% din valoarea totală a
acestuia, urmând ca această sumă să fie rambursată la încheierea proiectului,
după raportarea finală.
ART.3. Direcția Economică, Direcția de Dezvoltare și Proiecte și Muzeul
Viticulturii și Pomiculturii Golești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

