CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES
HOTĂRÂRE
pentru actualizarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr.7/10.07.2012
privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judetean Arges

Consiliul Judeţean Arges,
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului
Judetean Arges si Raportul nr.8029/20.06.2014 al Directiei Administratie Publica
Comunitati Locale;
Având în vedere:
Art. 54 coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicata, actualizata;
Art. 15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;
Hotararea consiliului judetean nr.7/10.07.2012 privind aprobarea
componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean
Arges;
Raportul comisiei de specialitate K5, precum si 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 administratiei publice locale, republicată si actualizata

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aproba actualizarea Anexei la Hotararea consiliului judetean
nr.7/10.07.2012, privind componenta nominala a comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Arges, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

Anexa
La Hot. C.J. nr. 115/26.06.2014
Componenta nominala a comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judetean Arges

1. COMISIA BUGET-FINANTE , STUDII- PROGNOZE SI RELATII
INTERNATIONALE
1. VELCEA NICOLAE
U.S.L.
PRESEDINTE
2. SOARE LEONARD FLORINEL
U.S.L.
SECRETAR
3 POSTELNICESCU MARIUS DOREL
U.S.L.
4. SZAKACS MIHAI
PP-DD
5. VOICU VASILE DORIN
A.A.M.
2. COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI, URBANISM,
INVESTIŢII
1. SERBAN CONSTANTIN
U.S.L.
PRESEDINTE
2. ŞTEFAN ADRIAN
U.S.L.
SECRETAR
3. BICA DANUT
A.A.M.
4. DIACONESCU NICOLAE NICUSOR
PP-DD
5. GLIŞCĂ ION
U.S.L.
3. COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, SANĂTATE SI
PROTECTIE SOCIALĂ
1. MANU CONSTANTIN DAN
PRESEDINTE
2. ENACHE VALENTIN VIOREL
SECRETAR
3. DOBREA MARIA
4. VASILESCU MIHAIL
5. TICA MANUEL

U.S.L.
U.S.L.
U.S.L.
U.S.L.
A.A.M.

4.COMISIA PENTRU CULTURĂ, EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT
1. CLIPICI MARIAN
U.S.L
PRESEDINTE
2. ZEVEDEI DENISA
U.S.L.
SECRETAR
3. BRATU ION GABRIEL
A.A.M.
4. MOISE DUMITRU
U.S.L.
5. SIRBU GHEORGHE
U.S.L.

6.
7.

POLEXE CONSTANTIN
IACSA AUREL

U.S.L.
U.S.L.

5. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
JURIDICA, ORDINE PUBLICĂ
1. FULGA MARIAN
PP-DD
PRESEDINTE
2. SANDU ELENA
U.S.L.
SECRETAR
3. COCAINA MIHAI ANDREI
A.A.M
4. LAZĂR ION CORNEL
U.S.L.
5. NICOLAESCU MARIUS FLORINEL
U.S.L.
6. PRUNARU IULIAN
A.A.M
7. SOFIANU NARCIS - IONUT
U.S.L.
6.COMISIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, TURISM ŞI
PROTECTIA MEDIULUI
1. JINGA VALERIAN
PRESEDINTE
2. MIHAILESCU VASILE
SECRETAR
3. DUMITRACHE RADU
4. MĂRĂŞOIU DORIN
5. VLADAU DANIEL

U.S.L.
PP-DD
U.S.L.
U.S.L.
A.A.M.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea eliberarii licenţelor 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.8039/20.06.2014 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.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTARARE
privind trecerea unui imobil- constructie din domeniul public în domeniul
privat al judeţului Argeş în vederea scoaterii din funcțiune şi casării
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.8042/20.06.2014 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 C2 (baraca), situat în Mun.
Pitești, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Ștrand – Punct Automobil Clubul Român),
din domeniul public în domeniul privat al județului Argeș, în vederea scoaterii din
funcțiune şi casării, identificat conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre .
ART.2. În termen de 10 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. 117/26.06.2014

Elemente de identificare a imobilului – constructie , ce se trece din domeniul
public in domeniu privat al judetului Arges

Nr. crt.
Codul de Denumirea
cf. HG
clasificare bunului
447/2002
22
1.1.2.
Clădire – Parc
Ştrand ACR

Elemente de identificare

Anul
Valoare
dobandirii inventar

Piteşti, str. Costache Negri
nr. 28
Sc= 80 mp (măsurată
148mp)

1985

29.000 lei

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin
domeniului public al judeţului Argeş
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Rapoartele nr.7723/13.06.2014 si nr. 7838/17.06.2014 ale Directiei
Tehnice ;
Avand in vedere:
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;
Adresa nr. 1840/10.02.2014 a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş RA;
Adresa U.A.M.S. Deduleşti nr. 209/28.04.2014 înregistrată la C.J. Argeş
sub nr. 5650/30.04.2014;
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrării „Reabilitare canalizare
menajeră” nr. 596/17.12.2012,
Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare ale
împrejmuirii unităţii medicale nr. 421/30.10.2013, nr. 194/22.04.2013 şi
nr. 455/14.11.2013
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 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al
judetului Arges a bunurilor identificate in anexele 1 si 2 , parte integranta din
prezenta hotarare.

ANEXA 1
La Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 118/26.06.2014

Bunuri care trec în domeniul public al Judeţului Argeş
Secţiunea I . Bunuri imobile. Cap.VI . Sănătate
Nr.
crt
.

Cod
clasificar
e

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

11

1.8.8

Staţie
epurare

Comuna Morăreşti,
Deduleşti

12

1.8.4

Canalizare
menajeră

Comuna Morăreşti,
Deduleşti

13

1.3.7.3

Alee acces

14

-

Porţi
intrare

15

1.6.3.2

16

1.6.3.1.

Împrejmuir
e gard
beton
Împrejmuir
e gard lemn

Anul
dobândi
rii

Durata
normal de
amortizare

sat 2013

Valoare
de
inventar
(Lei)
57.051,57

sat 2013

67.918,69

40 ani

Comuna Morăreşti, sat 2013
Deduleşti, L= 35m, l =
Comuna Morăreşti, sat 2013
Deduleşti

11.409

35 ani

3.385

-

Comuna Morăreşti,
Deduleşti, L= 307m

80.425

25 ani

2.500

Amortizat

sat 2013

Comuna Morăreşti, sat 2002
Deduleşti,
L=
122m,
latura vestică

30 ani

ANEXA 2
La Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 118/26.06.2014

Bunuri (drumuri şi poduri judeţene) care trec în domeniul public al
Judeţului Argeş
Secţiunea I . Bunuri imobile. Capitolul IX. Drumuri .
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente
identificare

332

1.3.7.2.

333

1.3.17.2.

Asfaltare DJ 731 D
Miceşti - Purcăreni –
Găneşti
Podeţ pe DJ 738
Poienari – Jugur –
Drăghici - Mihăeşti

334

1.3.7.2.

Covor bituminos pe
DJ 702 C Leordeni Bogaţi

335

1.3.7.2.

Amenajare trotuar
pietoni vecin cu
partea carosabilă a
DJ 703 E Piteşti –
Lupuieni – Popeşti –
Cocu, pe partea
dreaptă(Cornu
Vânătorului –
Grădina zoologică)

km 20+700 –
23+000, la
Pietroşani
km 16+800 peste
Vâlcelul
Stoianului, com.
Mihăeşti
Km 8+700 –
13+405, la
Bogaţi, tronson
km 8+900 –
10+900
Km 2+200 –
2+950, L=750m,
la Piteşti şi
Moşoaia

Anul dobandirii
PV de recepţie la
terminarea
lucrărilor
3383/11.12.2013

Durata de
amortizare
ani

Valoare
inventar (lei)

25

905.637,94

2167/30.08.2013

40

303.216,88

157/28.01.2013

25

650.000,00

3085/21.11.2013

25

450.409,83

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Arges a doua terenuri situate în municipiul
Piteşti aflate în domeniul public al judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.7928/18.06.2014 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 99/18.06.2013 privind darea în
administrare, pentru un an, Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș a
unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Argeş ;
H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public
al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Argeș;
Art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 ;
Avizul secretarului judetului.
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1045/23.01.2014;
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 darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Arges a doua terenuri , situate în municipiul Piteşti
aflate în domeniul public al judeţului Argeş, identificate conform planului de
situatie, astfel :
• teren în suprafață de 4194 mp situat în Piteşti, B - dul. I.C. Brătianu nr. 62;
• teren în suprafață de 4627 mp situat în Piteşti, B - dul. I.C. Brătianu nr. 56.
ART.2. În termen de 30 de zile de adoptarea prezentei hotărâri se vor iniția
procedurile de dare în administrare a imobilelor – teren, identificate la art.1.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTĂRÂRE
privind actualizarea „ Programului cu lucrări de investiţii si reparatii
infrastructură rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile
pentru perioada 2015-2017
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 1784/18.06.2014 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Arges R.A;
Având in vedere:
Legea nr. 215/2001 a admnistraţiei publice locale, modificată şi completată,
republicata;
Hotărârea consiliului judeţean nr.23/29.01.2014 privind aprobarea
„Programului de lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură rutieră la
nivelul judeţului Argeş, având ca sursă de finanţare bugetul local pe anul
2014” şi previziunile pentru perioada 2015-2017.
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.72/31.03.2014 prin care s-a aprobat
actualizarea „Programului cu lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură
rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru
perioada 2015-2017.
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 actualizarea ,,Programului 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 anexei,
parte integranta din prezenta hotarare.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.4992/17.06.2014 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;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din
rețeaua ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 222 din 26.11.2013, privind
aprobarea organigramei si statului
de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni;
Adresa nr. 371 din 14.04.2014 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
inregistrata la Consiliul Judetean Arges cu nr. 4992 din 14.04.2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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,

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria”
Vedea
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1415/12.06.2014 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;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din
rețeaua ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 223 din 26.11.2013, privind
aprobarea organigramei si statului
de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni;
Adresa nr. 1415/30.05.2014 a Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea
inregistrata la Consiliul Judetean Arges cu nr. 7253/04.06.2014 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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,
HOTĂRĂŞTE :

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.7616/18.06.2014 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;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.60 din 31.03.2014, privind aprobarea
organigramei si statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Bradet;
Adresa nr.138/27.05.2014 , înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr.7616/11.06.2014 a Spitalului de Recuperare Brădet ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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,
HOTĂRĂŞTE :

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc
,,Regele Carol I” Costesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 7845/20.06.2014 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;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.243 din19.12.2013 privind aprobarea
statului de funcţii al Spitalului Orasenesc “ Regele Carol I” Costesti;
Adresa nr .2680/29.05.2014 a Spitalului Orasenesc “ Regele Carol I” Costesti
inregistrata la Consiliul Judetean Arges cu nr.7845/17.06.2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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,
HOTĂRĂŞTE :

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului
Orasenesc ,,Regele Carol I” Costesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 8052/20.06.2014 al Biroului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) si a art. 98 coroborat cu art 44 din Legea nr.
215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicata;
Art. 171 lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
O.M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere prevenire
şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare;
Art. 1 pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
Anexa 3 la Hotararea consiliului judetean nr. 65 din 29.10.2012 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului
Orasenesc ,,Regele Carol I” Costesti ;
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 actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al
Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I” Costesti aprobat prin Hotararea consiliului
judetean nr. 65/29.10.2012, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2 . Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari își încetează aplicabilitatea
Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 65 din 29.10.2012.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind desfiintarea revistei de cultura « CALENDE »
Consiliul Județean Argeș ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr.7055/02.06.2014 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi
completată, republicată;
Hotărârea consiliului județean nr. 8/05.05.1995 privind organizarea
Publicatiei « CALENDE » ca revista de cultura sub autoritatea Consiliului
Judetean Arges cu finantare din mijloace extrabugetare;
Adresa nr.6802/27.05.2014 al Grupului de Publicatii Editura si Libraria
„CALENDE ”;
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. Se aprobă desfiintarea revistei de cultura „ CALENDE”, publicatie
organizata sub autoritatea Consiliului Judetean Arges .
ART.2.Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotărârea consiliului județean nr. 8/05.05.1995.
ART.3.In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari,
patrimoniul Grupului de Publicatii Editura si Libraria „CALENDE” stabilit pe
baza ultimelor situatii finaciare întocmite, se va transmite Consiliului Judetean

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.
84/30.04.2014 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.7719/13.06.2014 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 ;
Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile
Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
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. Se aprobă modificarea si completarea domeniilor de activitate pentru care
se acordă distincţiile de fiu/ fiică al/a Argeşului şi cetăţean de onoare al Argeşului
in cadrul ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile
Argeșului și Muscelului, ediția a VIII -a”, pentru anul 2014, astfel :

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului celei de - a VIII –a editii a „Sărbătorilor
Argeșului și Muscelului”, pentru perioada 10- 31 august 2014

Consiliul Județean Argeș ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr.7720/13.06.2014 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;
Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile
Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În Temecula 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. Se aprobă Programul celei de - a VIII – a editii a „Sărbătorilor
Argeșului și Muscelului”, pentru perioada 10 - 31 august 2014, conform anexei,
parte integranta din prezenta hotarare .

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Arges
aprobata prin Hotararea nr.123/25.07.2013
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 7777/16.06.2014 al Comisiei pentru Probleme de Aparare;
Avand in vedere:
Art. 4 din HG nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea
şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a
municipiului Bucureşti;
H.G. nr. 1174/2011 privind protecţia informaţiilor clasificate nr. 182/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art. 33 din HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificările şi completările
ulterioare;
Art. 5-7 din HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu;
Art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea nr.123/25.07.2013 privind aprobarea Monografiei economicomilitare a judetului Arges ;
Raportul comisiei de specialitate 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 aprobă actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului
Arges aprobata prin Hotararea nr.123/25.07.2013, conform anexelor 1- 18 , parte
integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul
Arges in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7979/20.06.2014 al Directiei Tehnice ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului –
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice.
Raportul comisiei de specialitate 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 mandateaza domnul Presedinte Tecau Grigore Florin sa
reprezinte judetul Arges in Adunarea Generala A.D.I.A si sa semneze actele
aditionale la actul constitutiv si la statutul Asociatiei cuprinse in anexele 1 si 2
parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Domnul Presedinte Tecau Grigore Florin, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea „Master Planului privind reabilitarea , modernizarea si
extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges”
actualizat si a “Listei prioritare de investitii” pentru perioada 2014 – 2020
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean şi
Raportul nr. 7998/20.06.2014 al Directiei Tehnice ;
Având în vedere:
Adresa S.C. APA CANAL 2000 S.A. nr.7998/19.06.19.06.2014 cu privire la
investitiile in sectorul de apa si apa uzata propuse spre finantare pentru etapa
de programare 2014 – 2020’
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Proiectul de investitii “ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de
finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Arges, in
perioada 2014 – 2020”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K5 si K6;
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 “Master Planul privind reabilitarea , modernizarea si
extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges”
actualizat, potrivit anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba “Lista prioritara de investitii” pentru perioada 2014 – 2020,
aferenta proiectului “ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind plata indemnizatiei de delegare in cuantum de 2%/zi din indemnizatia
de incadrare bruta lunara in calitate de judecator a persoanelor care au avut
calitatea de presedinte in Biroul Electoral de Circumscriptie Judetean Arges,
constituit pentru alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Arges

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul comun nr. 7056/02.06.2014 al Direcţiei Economice si
Directiei Administratie Publica – Comunitati Locale ;
Având în vedere:
Cererile nr. 6831/27.05.2014 si nr.6830/27.05.2014 ale d-nei. Anton
Nicoleta Carmen si respectiv a d-nei. Popa Cristina Mirela;
Art.2 alin.8 coroborat cu art.13, alin.1 , lit.a) din HG nr. 1297/2012 privind
cheltuielile necesare pentru pregatirea,organizarea si desfasurarea alegerilor
partiale pentru autoritatile administratiei publice locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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. Se aproba plata indemnizatiei de delegare pe perioada 28.04.2014 –
28.05.2014 in cuantum de 2%/zi din indemnizatia de incadrare bruta lunara
aferenta functiei de judecator d-nei Popa Cristiana Mirela si d-nei Anton Nicoleta
Carmen .

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica
incepand cu anul fiscal 2015

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean şi
Raportul nr. 7295/20.06.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 288, 289, 291, 292 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
modificata şi completata;
Art. 20 alin. 1 lit b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
incepand cu anul 2013
Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5, K6 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. (1) Se aproba mentinerea la nivelul anului 2014 a cuantumului taxelor
locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2015, conform anexelor
1-26 la Hotararea Consiliului Judetean Argeş nr.215/28.10.2013 .
(2) In vederea asigurarii integrarii cu sanse egale in viata sociala, copiii si
adultii cu handicap grav sau accentuat, dovedit cu certificatul de incadrare in grad
de handicap, sunt scutiti de plata taxei de intrare la muzee si spectacole de teatru
organizate de institutiile aflate in subordinea consiliului judetean.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU
EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ

Anexa 13

SITUATIA TAXELOR SI TARIFELOR PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL 2015
PENTRU SERVICIILE PRESTATE

Nr.
crt.

Denumirea serviciului
prestat/produsului

1.

Schimbarea numelui şi prenumelui pe
cale administrativă
Eliberare de copii după documentele
solicitate în baza
Taxă furnizare date cu caracter
personal /persoană

20

Nivelul taxei
propuse
pentru anul
2015
20

2

Contravaloare carte de identitate
Contravaloare carte de identitate
provizorie

2.
3.

4.
5.

Nivelul taxei
aplicate in
anul 2014

lei
Influente
%
2015/2014

Observaţii

11,11

OG 41/2003

2

0,00

L 544/2001

1

12

1200,00

7
1

7
1

0,00
0,00

OG 84/2001
HG
387/2005
OG 84/2001
OG 84/2001

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu
caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către
Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Argeş şi serviciile publice comunitare
locale din judeţul Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliul Judeţean Argeş
şi Raportul nr.7997/19.06.2014 al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş;
Având în vedere:
• Art.248 lit.h şi ale art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,;
• Art.10 şi 11 din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• H.G. nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind
furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei;
• Rapoartele comisiilor de specialitate : K1, K3 si K5;
• Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 şi alin.3 lit.c), precum şi art.97 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter
personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către Direcţia Generală de
Evidenţă a Persoanelor Argeş şi serviciile publice comunitare locale din judeţul Argeş,
conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa 1
la H.C.J. nr. 134/26.06.2014

Regulamentul privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial
a datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de
către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Argeş şi serviciile publice
comunitare locale din judeţul Argeş
1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar, etapele şi modalităţile ce
trebuiesc îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxei speciale pentru
activitatea de furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul
naţional de evidenţă a persoanelor, prestată de Direcţia Generală de Evidenţă a
Persoanelor Argeş şi serviciile publice comunitare locale din judeţul Argeş.
2. Cuantumul taxei speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului judeţean
Argeş, iar veniturile obţinute astfel se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor
de întreţinere şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş şi
serviciilor publice comunitare locale din judeţul Argeş.
3. Taxa specială, instituită în baza art.282 din din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.30 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, este taxa pentru furnizarea la nivel teritorial de date cu caracter personal din
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.
4. Taxa specială constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de
necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de funcţionarea sistemului informatic,
service-ul tehnicii de calcul şi a costurilor cu materialele consumabile.
5. Taxa specială se adoptă pentru funcţionarea Direcţiei Generale şi serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor Argeş, instituţii ce funcţionează în interesul
persoanelor fizice şi juridice.
6. Taxa instituită se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local,
fiind utilizată în scopul pentru care a fost înfiinţată.
7. Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care solicită
furnizarea de date cu caracter personal în condiţiile legii.
8. Instituirea taxei speciale se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul
instituţiei şi afişarea la sediul acesteia, după obţinerea avizului Ministerului Finanţelor
Publice, reglementat de H.G. nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru
stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a
populaţiei.

Anexa 2
la H.C.J. nr. 134/26.06.2014
Sunt exceptate de la plata taxei speciale verificările sau, după caz, furnizarea
unor date cu caracter personal, solicitate, în scopul exercitării atribuţiilor legale, de
către:
a) persoanele fizice, pentru o solicitare pe an, pentru confirmarea datelor lor personale,
conform prevederilor art.13 din Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii
naţionale şi justiţiei;
c) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin
modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
d) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi
a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
e) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
f) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
g) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
h) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al
ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
i) poliţia locală;
j) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

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. 8077 /20.06. 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
si 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2013 a
sumei de 1.100 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de
Pediatrie Pitesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.7882/20.06.2014 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;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice ;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 99 din 19.12.2012 prin care s-a
aprobat organigrama și statul de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Pitești.
Adresa nr. 3770 din 17.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
7882 din 17.06.2014, a Spitalului de Pediatrie Piteşti .
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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,
HOTĂRĂŞTE :

