CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de
Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.
pe anul 2014
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului judetean
şi Raportul nr. 855/17.03.2014 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.
Având in vedere:
Hotararea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Judetean Arges privind
infiintarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si
Privat al Judetului Arges R.A.;
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.31/28.02.2014 privind
actualizarea organigramei, statului de functii si al Regulamentului de
organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.;
Hotararea
Consiliului Judetean Arges nr. 247/19.12.2013 privind
aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Judetului Arges;
Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.
nr.7/12.03.2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă tarifele practicate de Regia Autonoma de Administrare
a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges, pentru perioada 01.04.30.04.2014, conform anexelor 1-3, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat
al Judetului Arges va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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. 3951/ 24.03.2014 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;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

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

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Consiliul
Judetean Arges si Directia Judeteana pentru Cultura Arges

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.3803/20.03.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura ;
Avand in vedere:
Adresa nr. 1221/29.01.2014 a Directiei Judetene de Cultura Arges;
Art.1, alin. 2, lit. d) din O.G.nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de
finantare a programelor si proiectelor culturale;
Raportul 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.(1).Se aprobă incheierea Protocolului de colaborare dintre
Consiliul Judetean Arges si Directia Judeteana pentru Cultura Arges in vederea
sustinerii financiare a premiilor de excelenta acordate pentru performantele
culturale ale creatorilor din judetul Arges din anul 2013.
(2). Sustinerea financiara a premiilor in anul 2014, va fi in valoare de
2.500 lei, alocata din bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean
Arges.
ART.2.Serviciul Relatii Internationale Tineret Cultura, Directia Judeteana
pentru Cultura Arges şi Direcţia Economica vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul de venituri
si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges pentru proiectele structurilor
culturale, de tineret si sportive conform Legii nr. 350/2005

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.3804/20.03.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura ;
Avand in vedere:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 28 din 29.01.2014, privind
aprobarea metodologiei de acordare a finantărilor nerambursabile de la
bugetul propriu alocate pentru activităti nonprofit;
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 23/07.02.2014,
privind constituirea Comisiei de analiză si selectie a proiectelor în
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.J. nr. 28/29.01.2014.
Raportul 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba finantarea nerambursabila de la bugetul de venituri si
cheltuieli al Consiliului Judetean Arges pentru proiectele structurilor culturale,
de tineret si sportive prevazute de Legea nr. 350/2005, conform anexei parte
integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Serviciul Relatii Internationale Tineret Cultura, Comisia de
analiză si selectie a proiectelor şi Direcţia Economica vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului de management pentru instituţiile publice de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.3888/21.03.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura ;
Avand in vedere:
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, modificata şi completata prin O.U.G. nr. 68/2013;
H.G. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentuluicadru 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;
Raportul 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.Se aproba Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursului de management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Serviciul Relatii Internationale Tineret Cultura, Serviciul Resurse
Umane, Directia Administratie Publica – Comunitati Locale si institutiile de
cultura din subordinea consiliului judetean vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind transmiterea fără plată a imobilului fost Complex de servicii
pentru copilul în dificultate - Centru de plasament Priboieni din
domeniul public al judetului Arges, în domeniul public al comunei
Priboieni
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 3377/11.03.2014 al Directiei Tehnice;
Avand in vedere:
Adresa nr.2655/26.02.2014 a Primariei comunei Priboieni;
H.G. nr. 841/1995 completata si modificata prin H.G. nr.966/1998 privind
procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor
apartinand institutiilor publice;
Hotararea Consiliului Local Priboieni nr. 8/25.02.2014 privind aprobarea
preluarii in domeniul public al comunei Priboieni a imobilului fost
Complex de servicii pentru copilul în dificultate - Centru de plasament
Priboieni;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE :
ART.1. Se aproba transmiterea fără plată a imobilului fost Complex de servicii
pentru copilul în dificultate - Centru de plasament Priboieni din domeniul public
al judetului Arges, în domeniul public al comunei Priboieni, identificat conform
anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari, Directia
Tehnica va proceda la predarea, pe baza de protocol, a imobilului identificat in
anexa.
ART.3. (1) Consiliul Local Priboieni, prin hotarare, va completa inventarul
domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale atestat prin H.G. nr.
447/2002, cu imobilul transmis de consiliul judetean.

ANEXA
la H.C.J. nr. 53/31.03.2014

Elemente de identificare a
imobilului fost Complex de servicii pentru copilul în dificultate -Centru
de plasament Priboieni ce se va transmite fără plată din domeniul
public al judetului Arges, în domeniul public al comunei Priboieni

Date de identificare
imobil

-Cădire C1
-Clădire C2
-Anexe – C3….C10
-Teren

Localitatea

Priboieni

Suprafaţă

634 mp
148 mp
240 mp
3096 mp

Valoare
inventar

54.569 lei
26.886 lei

Anul
dobândirii sau
dării în
folosinţă
1979

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind dezmembrarea imobilului teren şi apartamentarea imobilului –
clădire, aferente Policlinicii Stomatologice, situata în Piteşti, B-dul
Republicii, nr. 41.
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul comun nr. 3575/14.03.2014 al Direcţiei Tehnice si
Directiei Administratie Publica Comunitati Locale;
Având în vedere:
Hotararea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 privind initierea
procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 68/2008;
O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului
sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului
medical ;
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
Art. 25 alin.2, art. 26 alin.8 şi art.28 alin.1 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată şi actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5 ;
Avizul secretarului judetului;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren şi apartamentarea imobilului
– clădire, aferente Policlinicii Stomatologice, situata în Piteşti, B-dul Republicii,
nr. 41, conform planurilor – anexa, parte integrana din prezenta hotarare.
ART.2. Direcţia Tehnica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind transmiterea fara plata a doua mijloace fixe din domeniul privat
al judetului Arges in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale
Şuici şi Mihăeşti

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 3378/11.03.2014 al Directiei Tehnice;
Avand in vedere:
Adresa nr.1198/28.01.2014 a Primariei comunei Suici;
Adresa nr.2850/03.03.2014 a Primariei comunei Mihaesti;
H.G.nr.841/23.10.1995
completata
si
modificata
prin
H.G.
nr.966/23.12.1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba transmiterea fara plata a unui mijloc de transport auto
din domeniul privat al Judeţului Argeş în domeniul privat al unităţii
administrativ- teritoriale Suici, necesar desfasurarii activitatilor administrativ –
sociale, evidentiat in anexa parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba transmiterea fara plata a unui mijloc de transport auto
din domeniul privat al Judeţului Argeş în domeniul privat al unităţii
administrativ- teritoriale Mihaesti, necesar desfasurarii activitatilor administrativ
– sociale, evidentiat in anexa parte integranta din prezenta hotarare.

Elemente de identificare a mijloacelor fixe ce se vor transmite fara plata
din domeniul privat al judetului Arges in domeniul privat al unitatilor
administrativ-teritoriale Şuici şi Mihăeşti

Nr. Nr.
Număr de
Marca
crt. inventar înmatriculare Auto
1
01768
AG – 03 JUD DAEWOO
NUBIRA
II
2
01850
AG-12-CXL
DAEWOO
NUBIRA
II

Anul
Valoare
fabricatiei inventar
2005
51.313,11 lei

2006

47.285,17 lei

Observatii
transmitere fara
plata la U.A.T.
Suici
transmitere fara
plata la U.A.T.
Mihaesti

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.3702/19.03.2014 al Directiei Tehnice ;
Avand in vedere:
Procesul - verbal de receptie nr. 2755/09.12.2013 al investitiei
,,Reabilitare sistem alimentare cu apa”;
Adresa nr. 277/07.03.2014 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
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 aparţinând domeniului
public al judeţului Argeş;
H.G.nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
Statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul
public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene;
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 modificarea si completarea H.G. nr. 447/2002 privind
atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, la Capitolul
X- Gospodărie comunală, cu bunul rezultat în urma investiţiei „Reabilitare
sistem alimentare cu apa”, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.

Anexa la
H.C.J. nr. 56/31.03.2014

Elemente de identificare a bunurilor care se preiau in domeniul public
al judetului Arges
Nr
.cr
t.

Cod
Denumirea
clasificar bunului
e

Elemente de identificare

1

1.8.11

Rezervor
cilindric
100 mc

Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106
-fundaţie rezervor
-rezervor metalic

102.877,3
5

2

1.8.1

32.587,19

30

3

1.8.12

Cabina puţ Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106
forat 2
-cabina supraterana
-instalaţii hidraulice
-electropompa
submersibilă
-contor apă
Comuna Leordeni, str. 2013
Staţie
Coloniei nr.106
pompare
-staţie pompare 2 buc.
-grup pompare 2 buc.
-instalaţii hidraulice
-Convector electric 2buc.

94.134,67

40

Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

4

1.8.8

Staţie
clorinare

Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106
-staţie clorinare
-container staţie
-convector electric
-ventilator axial

58.723,53

30

Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

5

1.6.3.2

Împrejmui
re

Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106

4.920,67

25

6

1.3.7.3

Alei
pietonale

Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106

3623,85

35

Denumire
act
proprietate
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

Anul
dobând
irii

Valoare
de
inventar
(Lei)

Durata
normal
de
amortiz
are
-ani50

Denumire
act
proprietate

Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

7

1.8.1

Puţ forat 1

8

1.7.3

Reţea
electrică

9

1.8.6

Reţea
distribuţie
apă

TOTAL

Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106
-electropompă
submersibilă
-contor apă
-instalaţii hidraulice
-împrejmuire puţ
Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106
-reţea electrică interior,
exterior
-racord electric
-paratrăsnet
Comuna Leordeni, str. 2013
Coloniei nr.106
-reţele exterioare de apă

16.146,20

30

Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

48.290,67

20

Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

52.709,88

30

Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr..../...2014

414.014,01

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a 16 camere situate în incinta
Palatului Administrativ, în care funcţionează instituţii de interes local
ale judeţului Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 3701/19.03.2014 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;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba darea in folosinta gratuita a 16 camere situate in incinta
Palatului Administrativ, evidentiate conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari, Directia Tehnica
va initia procedurile legale de dare in folosinta gratuita a spatiilor identificate la
art.1.
ART.3. Directia Tehnica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice
Calinesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 3505 din 18.03.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotararea nr. 41 din 28/2/2013 privind aprobarea organigramei si statului
de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti;
Dispoziția nr. 122 din 01.03.2013 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Boli Cronice Călinești;
Adresa nr. 988 din 12.03.2014 a Spitalului de Boli Cronice Călinești;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din
reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice
locale;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 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.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
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;

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 3119 din 18.03.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 118 din 25.07.2013 privind
aprobarea statul de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
„Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
Dispoziția nr. 121 din 01.03.2013 privind aprobarea noi structuri
organizatorice a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin
Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
Adresa nr. 1862 din 03.03.2014 a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din
reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice
locale;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 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.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicata;

CONSILIUL JUDETEAN 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. 3114 din 18.03.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotararea nr. 244 din 19.12.2013 privind aprobarea statului de funcţii al
Spitalului de Recuperare Brădet.
Adresele nr.45 din 12.02.2014 și nr. 85 din 12.03.2014, a Spitalului de
Recuperare Brădet;
O.M.S. nr. 679 din 02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului de Recuperare Brădet;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din
reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice
locale;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului
contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
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;
Art.1 pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor
comitetului director din cadrul spitalului public;

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie
,,Sf. Andrei” Valea Iasului
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 3224 din 18.03.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotararea 242 din 19.12.2013 privind aprobarea statul de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului;
Dispoziția nr. 317/12.06.2013 privind aprobarea noii structurii
organizatorice a Spitalului Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea Iasului;
Adresa nr.1764 din 06.03.2014 a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf.
Andrei” Valea Iașului;
O.M.S. nr. 679 din 02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului de Recuperare Brădet;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din
reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice
locale;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 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. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare,
precum şi cu prevederile;
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice;
O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice
locale;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Caminului pentru Persoane
Varstnice Mozaceni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.2748 din 18.03.2014 al Biroului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotararea nr.49 din 22.03.2013 privind aprobarea statul de funcții al
Căminului pentru persoane vârstnice Mozăceni,;
Adresa adresa nr.62 din 26.02.2014 a Căminului pentru persoane
vârstnice Mozăceni;
H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale;
O.M.M.F.P.S. nr. 1156 din 17.03.2011 privind aprobarea și acordarea de
finanțare prin Programul de interes național ”Dezvoltarea rețelei naționale
de cămine pentru persoane vârstnice”;
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicata;
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 :
ART.1. Se actualizeaza statul de funcţii al Caminului pentru Persoane Varstnice
Mozaceni, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 49 din
22.03.2013, se modifica corespunzator.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni în Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap
Tigveni
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 8309 / 18.03.2014 al Direcţiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges;
Avand in vedere:
• Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, actualizată;
• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
• H.G nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentuluicadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala,
precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
• H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
• H.G.nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale ;
• Art. 91 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, completata,
modificata si republicata;
• Hotararea consiliului judetean nr. 258/19.12.2103 privind aprobarea
organigramei si statului de functii ale Direcţiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Arges;
• Avizul nr.5454/DPPD/20.03.2014 al Direcţiei Protecţia Persoanelor cu
Dizabilităţi din cadrul Ministerul Muncii, Familiei , Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K3 si K5 ;
• Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTARASTE:

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorilor corespunzatoare cheltuielilor necesare
realizarii obiectivului de investitie „Modernizarea Centrului de zi din
cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr. 8484/19.03.2014 al Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges;
Având în vedere :
Contractul de finantare nr.3057/15.05.2013 al Proiectului “Modernizarea
Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare”;
Programul Operational Regional (POR), Axa prioritara 3 – Imbunatatirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale,
Proiectul “Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip
Familial Valea Mare”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă valorile corespunzatoare cheltuielilor necesare realizarii
obiectivului de investitie „Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului
de Tip Familial Valea Mare”, ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic, astfel:
-

Valoarea totala estimata - 1.462.992,00 lei
din care:

- Constructii montaj C+M - 1.214.351,00 lei.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges
nr. 177/26.09.2011, privind aprobarea Proiectului « Modernizarea
Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare» şi
a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr. 8485/19.03.2014 al Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges;
Având în vedere :
• Contractul de finantare nr.3057/15.05.2013 al Proiectului “Modernizarea
Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare”.
• Programul Operational Regional (POR), Axa prioritara 3 – Imbunatatirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale,
Proiectul “Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexul de Tip
Familial Valea Mare”;
• Instructiunea AM POR nr.92/31.08.2012;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5;
• Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Argeş nr.177/26.09.2011, privind aprobarea Proiectului « Modernizarea
Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare» şi a
cheltuielilor legate de proiect, astfel:
- Valoarea proiectului este de 1.512.349,08 lei , din care:
a. Asistenta financiara nerambursabila – 881.094,48 lei
b. co-finantarea proiectului de catre Consiliul Judetean Arges cu suma

-

de 346.306,65 lei formata din :
- contributia la cheltuielile eligibile ale proiectului 17.981,52 lei;
- valoarea neeligibila a proiectului 328.325,13 lei.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul
Arges in cadrul A.D.I. ,,SERVSAL”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3567/14.03.2014 al Directiei Administrtie Publica –
Comunitati locale;
Având în vedere:
Hotararea C.J. nr. 10/29.01.2009 cu privire la aprobarea asocierii judetului
Arges cu alte unităti administrativ teritoriale în scopul constituirii
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "SERVSAL";
Art. 22, alin. 1 din Statutul A.D.I. Servsal 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,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se mandateaza domnul Tecau Grigore Florin sa reprezinte
judetul Arges in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,SERVSAL”
Arges.
ART.2. Domnul Tecau Grigore Florin, va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea bugetului aferent Proiectului ,,Cresterea gradului de
siguranta a cetatenilor”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean
si Raportul nr.3268/10.03.2014 al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Arges;
Având in vedere:
H.C.J. nr. 26 din 29.01. 2014 privind aprobarea Planului strategic pentru
anul 2014, cu privire la prioritatile in domeniul ordinii publice la nivelul
judetului Arges;
Art. 91 alin. 5 lit a) si alin.6 lit. a) din Legea nr. 215/2001, completata,
modificata si republicata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.(1). Se aprobă bugetul, in suma totala de 120.500 lei, aferent
Proiectului ,,Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor” aprobat prin
Hotararea consiliului judetean nr. 26/29.01.2014 privind aprobarea Planului
strategic pentru anul 2014, cu privire la prioritatile in domeniul ordinii publice la
nivelul judetului Arges.
(2). Din bugetul total de 120.500 lei, cuprins in anexa care face parte din
prezenta hotarare va fi alocata suma de 10.500 lei.
ART.2. Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges si Inspectoratul de
Politie al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Anexa
La hot. Nr. 67/31.03.2014

Cap. VIII „buget estimat”
Transa I – 10.500 lei
1. Confecţionarea de materiale pentru susţinerea campaniilor si programelor
preventive (prevenirea furturilor din locuinţe si gospodarii, prevenirea
infracţiunilor cu violenta, infracţionalitatea juvenilă, înşelăciuni prin metoda
accidentul, reducerea accidentelor rutiere), constând in afişe, pliante, broşuri,
etc.
Cost estimat – 6.500 lei
2. Echipamente destinate activităţii desfăşurate de lucrătorii compartimentului
de analiză şi prevenire a criminalităţii.
Cost estimat – 4.000 lei

Transa II – 11.000 lei.
3. Pentru realizarea atribuţiilor specifice politiei, lucrătorii de ordine publica
din judeţul Argeş au la dispoziţie o logistica formata din 161 autospeciale Dacia
1300 si Logan şi 22 autospeciale de poliţie rutieră, majoritatea cu o vechime de
exploatare intre 6 si 15 ani.
In vederea creşterii operativităţii intervenţiei la evenimentele sesizate si
menţinerea in stare de funcţionare a parcului auto este necesara alocarea unui
buget pentru achiziţionarea pieselor de schimb si consumabilelor auto.
Cost estimat – 110.000lei

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2014
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean
si Raportul nr.3007/04.03.2014 al S.C. Jud Paza si Ordine AG S.R.L.;
Având in vedere:
O.M.F.P. nr. 2.032 din 23.12.2013 privind aprobarea formatului si
structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de
fundamentare a acestuia;
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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2014, conform anexelor 1- 4 , parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. si Directia Economica vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTARARE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul
Judetului Arges pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 3990/ 25.03.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARAŞTE:
ART.1. Se aproba actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2014, conform anexelor
1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2013
a sumei de 5.100 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de
dezvoltare potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 3. Se aproba repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
potrivit anexei 3, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul
Arges in cadrul A.D.I. ,, Situatii de Urgenta Sud Muntenia”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3785 / 24.03.2014 al Reprezentantui Consiliului
Judetean Arges in Consiliul de Administratie al A.D.I. “ Situatii de Urgenta
Sud Muntenia”;
Având în vedere:
Art.4 din Hotararea C.J. Arges nr.82/2009 cu privire la desemnarea
reprezentantului Judetului Arges in Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară " Situatii de Urgenta Sud Muntenia ";
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 Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul
Arges in cadrul A.D.I. ,, Situatii de Urgenta Sud Muntenia”.
ART.2. Domnul Tecau Grigore Florin va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
ART.3. Art.4 din Hotararea
aplicabilitatea.

consiliului judetean nr. 82/2009 isi inceteaza

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 134/20.03.2014 al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A.;
Avand in vedere:
Art.91 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii
autonome;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.29/24.02.2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A.;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.25/29.01.2014 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş R.A.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3, 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 Regulamentul de organizare si functionare al Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., conform anexei, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.2. Hotărârea nr. 29/24.02.2011 a Consiliului Judeţean Argeş, cu
modificarile si completarile ulterioare isi inceteaza aplicabilitatea.
ART.3. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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.693/24.03.2014 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
„Programulului 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.
Hotărârile consiliului judeţean nr.24/29.01.2014 si 32/28.02.2014 privind
asocierea judetului Arges cu unele unitati administrativ teritoriale pentru
executia de lucrari de infrastructura rutiera.
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.
ART.2. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A si estimarile
pe anii 2015 – 2016

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.688/24.03.2014 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.21/29.01.2014
privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges R.A;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aproba actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2014 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A si estimarile pe anii
2015 – 2016, conform anexelor 1 - 4 , parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizarii masurilor si
actiunilor cuprinse in Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in
judetul Arges, pentru anul 2013

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.3969/25.03.2014 al Direcţiei Amenajarea Teritoriului si
Urbanism ;
Având in vedere:
o Ordinul nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si
punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii
aerului ;
o Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator ;
o Adresa nr. 3832/20.03.2014 a Agentiei pentru Protectia Mediului Arges;
o Rapoartele comisiilor de specialitate K5 si K6;
o 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 Raportul anual privind stadiul realizarii masurilor si
actiunilor cuprinse in Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in
judetul Arges pentru anul 2013, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2. Direcţia Amenajarea Teritoriului si Urbanism va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotarari.
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului “Lumea Basmului” de catre
Scoala Populara de Arte si Meserii - Pitesti

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 3982/25.03.2014 al Directiei de Dezvoltare si Proiecte
Având in vedere:
Programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul
patrimoniului cultural European ;
Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernele din
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, pentru implementarea Mecanismului
Financiar SEE 2009-2014
Art. 91, alin. 5 , lit. a , punctul 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicata,modificată şi completată;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5 ;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.(1).Se aproba depunerea proiectului “Lumea Basmului” de catre
Scoala Populara de Arte si Meserii – Pitesti impreuna cu unul dintre partenerii
eligibili din statele finantatoare, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.
(2). Ponderea valorii de finantare nerambursabila este de 100 %,
respectiv 195.000 euro, conform bugetului anexat, parte integranta din prezenta
hotarare .
ART.2. Scoala Populara de Arte si Meserii – Pitesti si Directia
Dezvoltare si Proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

de

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean
nr.215/28.10. 2013
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 3980/25.03.2014 al Direcţiei de Dezvoltare si Proiecte ;
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;
Art. 22 al O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor si Hotararea consiliului
judetean nr.215/28.10.2013 privind aprobarea actualizarii cuantumului
taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2014;
privind
Hotărârea Consiliului Judeţean Arges nr. 22/29.01.2014
aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi practicate de către Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.
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 modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean
nr.215/28.10.2013 prin introducerea anexei 27 privind taxele si tarifele
practicate de consiliul judetean pentru emiterea acordurilor prealabile, avizelor
şi autorizaţiilor necesare executării de lucrări sau amplasarea unor obiective în
zona drumurilor turistice reabilitate.
(2). Anexa 27 face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Hotararea consiliului judetean nr.215/28.10. 2013 se modifica
corespunzator.

