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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești pentru anul școlar 2020-2021
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 332/SC/13.08.2020 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Art. 173, alin.(2), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art.4 și art.6 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată;
 Adresa Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești nr. 11987/27.07.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Planul de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism și Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
 Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

Consiliul Județean Argeș
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism
Aprob,
Președinte,
Constantin Dan Manu
Avizat,
Vicepresedinte
Marius Florinel Nicolaescu

RAPORT
privind aprobarea planului de şcolarizare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Piteşti pentru anul școlar 2020-2021
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti este o instituţie de cultură
subordonată Consiliului Judeţean Argeş, cu personalitate juridică, cu profil de
educaţie permanentă, învăţământ artistic şi spectacole, de însuşire a artelor şi
meseriilor tradiţionale şi moderne din judeţ, de formare profesională continuă în
afara învăţământului formal.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii – Piteşti funcţionează în conformitate cu
prevederile O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfaşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, actualizată și ale O.U.G nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările ulterioare.
Potrivit art. 173, alin (2) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Judeţean aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare
şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de
interes judeţean şi ale societãţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
De asemenea, potrivit art. 4 și 6 din OUG 118/2006, așezămintele culturale,
instituții publice, își desfășoară activitatea pe bază de programe și proiecte

aprobate de instituțiile în subordinea cărora funcționează, numărul de posturi fiind
aprobate de autoritățile administrației publice locale.
Prin adresa nr. 11987/27.07.2020, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
propune modificări ale catedrelor și normelor în cadrul planului de şcolarizare –
contracte de muncă ( 15 norme) și o estimare a proiectului planului de școlarizare contracte de colaborare (meșteri/instructori) pentru anul școlar 2020-2021.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre
privind aprobarea planului de şcolarizare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Piteşti pentru anul școlar 2020-2021 este fundamentat din punct de vedere al
reglementărilor în vigoare, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui
serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a
proiectului de hotărâre în ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul
art. 182 alin (1), coroborat cu art. 196 alin (1), lit a) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ.

Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu

Întocmit: Mihaela Costache

Director executiv,
Alisa Ciobanu
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului Centrul Europe Direct Argeș de către
Biblioteca Județeană Dinicu Golescu și cofinanțarea acestuia în perioada 2021-2025

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 333/SC/13.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 173 alin.(1) lit.d) și e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată și actualizată;
 Adresa Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescuˮ Argeș nr. 11859/23.07.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4, K5 și K6;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă depunerea proiectului ,,Centrul Europe Direct Argeșˮ de către
Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescuˮ Argeș.
ART.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului ,,Centrul Europe Direct Argeșˮ cu suma de
16.000 euro/an în perioada 01.05.2021-31.12.2025.
ART.3. Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescuˮ Argeș, Direcția Economică și Serviciul
Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescuˮ Argeș;
Direcției Economice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE CULTURĂ ÎNVĂȚĂMÂNT TURISM
APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT
privind aprobarea depunerii proiectului Centrul Europe Direct Argeș de către
Biblioteca Județeană Dinicu Golescu și cofinanțarea acestuia în perioada 2021-2025
Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” este instituție publică de cultură, aflată în
subordinea Consiliului Județean Argeș, care funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002
(**republicată**)(*actualizată*) și a cărei activitate este pusă în slujba comunității locale și
județene.
În temeiul art.173, alin. (1), lit. d) și lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ,,Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean” și atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
Potrivit art.173, alin.5, în exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes judeţean privind educaţia, serviciile sociale (..), sănătatea, cultura, tineretul, sportul,
s.am.d.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 11859/23.07.2020, Biblioteca
Județeană “Dinicu Golescu” solicită aprobarea depunerii proiectului și cofinanțarea acestuia în
perioada 2021-2025.
”Europe Direct” este o reţea la îndemâna publicului larg, o reţea a cărei menire este să
comunice cu aceştia despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitatea lor de cetăţeni
europeni. Centrele dezvoltă anual programe de comunicare dedicate copiilor, tinerilor, precum şi
celor interesaţi de politicile europene, asigurând astfel pentru publicul local un prim contact cu
informaţia europeană. De asemenea, centrele oferă feedback instituţiilor Uniunii, comunicând la
nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetăţenilor.
Centrul Europe Direct Argeș a avut permanent în atenție să informeze cetăţenii argeșeni.
În calitatea sa de punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţenii din Argeș a furnizat
informaţii despre Uniunea Europeană, indicând cetăţenilor surse de informaţii specializate şi
orientându-i către alte servicii şi alte reţele. A oferit informaţii, asistenţă şi răspunsuri la întrebări
privind Uniunea Europeană, în special cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene,
priorităţile Uniunii Europene, legislaţia sa, politicile sale, programele şi oportunităţile sale de
finanţare.
Reţeaua Europe Direct este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în
România, iar structurile-gazdă ale centrelor sunt selectate periodic în urma unei cereri de

propuneri. Ultimul apel s-a desfăşurat în 2017, noile centre fiind selectate pentru o perioadă de
trei ani, 2018-2020. Noul mandat al rețelei este anunțat pentru perioada 01.05.202131.12.2025. Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș se constituie într-o structură eligibilă
pentru a găzdui un astfel de centru, având capacitățile profesionale și tehnice necesare.
Funcționarea actualului Centru Europe Direct Argeș în perioada 2009-2012, 2013-2017 și
2018-2020 a adus reale beneficii bibliotecii cel puțin prin: pătrunderea informației europene în
mediul urban și rural, prin bibliotecile publice locale și punctele locale de informare europeană;
primirea de materiale informative cu tematică europeană foarte actuală și diversă, în mod gratuit,
și distribuirea acestora către bibliotecile publice argeșene, colaboratorii noștri și cetățenii
interesați; dotarea materială a centrului și a bibliotecilor din județ partenere; creșterea vizibilității
bibliotecii, atât în rândurile cetățenilor argeșeni cât și pe plan național și european, prin acțiunile
și evenimentele pe care le desfășoară echipa de proiect; stabilirea de noi contacte și conexiuni
informaționale la nivel național și european.
Pentru perioada 01.05.2021-31.12.2025, bugetul anual al proiectului este de 46400 euro
anual, valoarea cofinanțării pe care trebuie să o asigure Consiliul Județean Argeș fiind de 16000
euro anual.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea depunerii proiectului Centrul Europe Direct Argeș de către Biblioteca Județeană
Dinicu Golescu și cofinanțarea acestuia în perioada 2021-2025, este elaborat în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice
aplicabile, raportat la atribuţiile şi competenţele specifice acestui serviciu, sens în care propunem
analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Argeş, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Șef serviciu,
Roxana STOENESCU

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală,
Director executiv
Simona Alisa CIOBANU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind redistribuirea produselor din Programul pentru școli al României și încheierea
unui Act Adițional la Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare a laptelui și produselor
lactate

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 340/SC/14.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene și Hotărârii de Guvern nr. 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018;
 Prevederile art. II alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 121/2020, pentru
completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru
adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca
urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 Adresa furnizorului S.C. MATRA S.R.L. nr. 517/13.08.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 13.055/13.08.2020, prin care solicită adoptarea măsurilor
necesare pentru asigurarea posibilității redistribuirii produselor lactate rămase în stoc
în urma suspendării cursurilor școlare;
 Recomandarea Comisiei Europene transmise MADR de a evita risipa alimentară,
acesta fiind unul dintre obiectivele Programului pentru școli al Uniunii Europene,
 Ordinul nr. 13/18.08.2020 al Instituției Prefectului Județului Argeș, prin care a fost
convocată comisia județeană în data de 20.08.2020, în vederea inventarierii stocurilor
de produse înregistrate, ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ
preuniversitar în anul școlar 2019/ 2020;
 Art. 173 alin. (5) și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă redistribuirea produselor din Programul pentru școli al României, către
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare și către centre rezidențiale din subordinea DGASPC Argeș, potrivit art. II alin.(1) din
Ordonanța de urgență nr. 121/2020.
ART.2. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare a
produselor lactate, încheiat cu S.C. MATRA S.R.L, înregistrat cu nr. 13755/279/04.09.2019.
ART.3. Direcția Economică, Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Direcției Economice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism
Aprob
Preşedinte,
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte
Marius- Florinel NICOLAESCU
RAPORT
La proiectul de hotărâre privind redistribuirea produselor din Programul pentru școli al
României și încheierea unui act adițional la
Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare a laptelui și produselor lactate

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării
României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene și Hotărârii de Guvern nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 20172023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 20172018, Consiliul Județean derulează Programul pentru școli al României, având în acest
sens, acorduri – cadru încheiate pentru furnizarea produselor către elevi, pentru
perioada 2018 – 2021.
În urma suspendării inopinate a cursurilor școlare, începând cu data de 11 martie
2020, în contextul creat de SARS – CoV2, în județul Argeș au fost înregistrate stocuri
de lapte și produse lactate contractate și nedistribuite unităților de învățământ.
Având în vedere:
 Prevederile art. II alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 121/2020 pentru
completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru
adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca
urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, conform
căruia „Produsele contractate conform H.G. 559/2019 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru şcoli al României (...) pentru anul
şcolar 2019-2020 (..) rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în
unităţile de învăţământ preuniversitar, pot fi redistribuite către organizaţii
umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medicosocială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor
legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor”;

 Prevederile art. II alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 121/2020, potrivit căruia
„Consiliile judeţene şi/sau locale adoptă toate măsurile necesare în vederea
modificării clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilităţii redistribuirii
produselor către destinatarii prevăzuţi la alin. (1), cu respectarea prevederilor
legale în domeniul achiziţiilor publice.”;
 Adresa furnizorului S.C. MATRA S.R.L. nr. 517/13.08.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 13.055/13.08.2020, prin care solicită adoptarea
măsurilor necesare pentru asigurarea posibilității redistribuirii produselor lactate
rămase în stoc în urma suspendării cursurilor școlare;
 Recomandarea Comisiei Europene transmise MADR de a evita risipa alimentară,
acesta fiind unul dintre obiectivele Programului pentru școli al Uniunii Europene,
 Ordinul nr. 13/ 18.08.2020 al Instituției Prefectului Județului Argeș, prin care a
fost convocată comisia județeană în vederea inventarierii stocurilor de produse
înregistrate, ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ
preuniversitar în anul școlar 2019/ 2020,
Apreciem necesară și oportună redistribuirea în regim de urgență a produselor aflate în
stoc, către beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare și către centre rezidențiale din subordinea DGASP Argeș și
încjeierea unui act adițional în acest sens.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind:
- redistribuirea produselor din Programul pentru școli al României, către
beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare și către centre rezidențiale din subordinea DGASPC
Argeș, art. II alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 121/2020, și
- încheierea unui act adițional la Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare a
produselor lactate, încheiat cu S.C. MATRA S.R.L, înregistrat cu nr.
13755/279/04.09.2019
a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată mai sus şi este
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la
atribuţiile şi competenţele specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea
şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Argeş, în temeiul art. 173 alin. (5) și alin. (7) lit. a) coroborat cu art.
196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Șef serviciu,
Roxana STOENESCU

Director executiv,
Alisa Simona CIOBANU
Întocmit,
Florina Ionescu
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Nr. 191/PH/13.08.2020
Punctul_6
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 334/SC/13.08.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate
în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni nr. 441/03.08.2020
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 12429/04.08.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

ART.2. Cu data comunicării către Căminul pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni, Hotărârea Consiliului Județean Argeș 211/31.10.2019 se abrogă.
ART.3. Direcția Economică, Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:






Legislativ - Transparenţă

Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Economice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecțiea Copilului Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECŢIE SOCIALĂ
Nr.
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA
RAPORT
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.211/31.10.2019, a fost aprobat
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.
Prin adresa nr.441/03.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub
nr.12429/04.08.2020, conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni a solicitat
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform anexei.
Acesta a fost întocmit respectând prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, precum şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.
29/15.02.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul
de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a
serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,
precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării
cǎminului.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, vă supunem spre aprobare
inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 211/31.10.2019 se abrogǎ.

Director Executiv,
Ana-Maria MINCĂ

Consilier
Bratu Roxana

Consilier Cabinet Președinte,
Anci IONESCU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de
Recuperare Brădet










Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 335/SC/13.08.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
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 și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 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. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;

 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art.173, alin.2, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 4079/07.08.2020 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 12730/07.08.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Recuperare
Brădet, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
de Recuperare Brădet, dată la care Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
212/29.08.2018 și Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 45/19.02.2020 se
abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Recuperare
Brădet vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
Secretar General al Județului
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Recuperare Brădet

Prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. nr. 212 din
29.08.2018 a fost aprobată organigrama Spitalului de Recuperare Brădet, iar prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 45 din 19.02.2020 a fost aprobat statul de
funcții.
Conducerea Spitalului de Recuperare Brădet a solicitat prin adresa nr. 4079
din 07.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 12730 din
07.08.2020 aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform anexelor.
Organigrama și statul de funcții au fost elaborate în conformitate cu
prevederile: O.M.S. nr. 679 din 02.06.2010 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Recuperare Brădet, 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 şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr. 39/2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; O.M.S. nr.
1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, Legii nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Ordinului nr. 1312/2020
privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor
de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în
procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de
sănătate şi siguranţei pacientului, precum și cu prevederile altor acte normative
secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale 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, supunem spre aprobare iniţierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Recuperare Brădet, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. nr. 212 din 29.08.2018 și
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 45 din 19.02.2020 se abrogă.

Director Executiv,
Ana MINCĂ

Consilier juridic,
Aurora TĂNASE

Inspector superior,
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului
de Recuperare Brădet
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 337/SC/13.08.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și
actualizată;
 O.M.S. nr.679/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de
Recuperare Brădet;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art.173, alin.2, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 4101/10.08.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de
Recuperare Brădet, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
de Recuperare Brădet, dată la care Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
60/28.03.2019 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Recuperare
Brădet vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Consiliul Judeţean Argeş
Direcţia Asistență Medicală Și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului de Recuperare Brădet

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 60 din 28.03.2019 a fost
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare
Brădet.
Conducerea Spitalului de Recuperare Brădet a solicitat prin adresa nr. 4101
din 10.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 12971 din
12.08.2020, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare conform
anexei.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost elaborat în conformitate cu
prevederile: O.M.S. nr. 679 din 02.06.2010 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Recuperare Brădet; Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1312/2020 privind organizarea
și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul
unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare
a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței
pacientului, precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării spitalelor.

Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173, alin. (2), lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale 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, vă
supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Brădet,
conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 60 din 28.03.2019 se
abrogă.
Anexăm prezentului raport: adresa spitalului nr. 4101 din 10.08.2020,
precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului menționat.
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Aurora TĂNASE
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 336/SC/13.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
 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 și promovarea în
funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice
din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975/2012 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. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, actualizată;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 Dispoziția Președintelui Consiliul Județean Argeș nr. 466/09.07.2019 privind aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului adresa nr. 10621 din
07.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 12761 din 10.08.2020;

 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iaşului, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului, dată la Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.
nr. 87/26.03.2020 și nr. 152/25.06.2020 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iaşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
Secretar General al Județului
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului

Prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 106 din 30.05.2019
a fost aprobată organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea
Iașului, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 163 din 30.07.2020 a fost
aprobat statul de funcții.
Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului a
solicitat prin adresa nr. 10621 din 07.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 12761 din 10.08.2020 aprobarea organigramei și a statului de funcții,
conform anexelor.
Organigrama și statul de funcții au fost elaborat în conformitate cu
prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.
466/09.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice; 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 şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S.
nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; Legii nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare, Ordinului nr. 1.312/22.07.2020 privind organizarea şi
funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul
unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare
a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei
pacientului, precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării spitalelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale 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, supunem spre aprobare iniţierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 106/30.05.2020 și Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr. 163/30.07.2020 se abrogă.

Director executiv,
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Consilier juridic,
Aurora TĂNASE

Inspector superior
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JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr. 37708

Nr.195/PH/13.08.2020
Punctul_10
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 338/SC/13.08.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
 Lergea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
 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. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și
componentelor de primire a urgentelor, cu modificările și completările
ulterioare;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975/2012 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. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Dispoziția Președintelui Consiliul Județean Argeș nr. 628 din 04.10.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc „Regele Carol
I” Costești;
 Adresa Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești nr. 7706 din 10.08.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 12841 din 10.08.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului Orășenesc
„Regele Carol I” Costești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Spitalul
Orășenesc „Regele Carol I” Costești, dată la care Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 205/31.10.2019 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
88/26.03.2020 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul Orășenesc
„Regele Carol I” Costești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești
Prin Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.205/31.10.2019 a
fost aprobată organigrama Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești, iar prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.88/26.03.2020 a fost aprobat statul de
funcţii.
Conducerea Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești prin adresa
nr.7706 din 10.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 12841 din
10.08.2020 , a solicitat aprobarea organigramei şi a statului de funcții, conform
anexelor.
Organigrama şi statul de funcţii au fost elaborate în conformitate cu
prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 628 din
04.10.2019 pentru modificarea și completarea structurii organizatorice; 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 şi promovarea în funcţii, grade şi trepte

profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul
sanitar; O.M.S. nr 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor: O.M.S. nr. 39/2008 privind
reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; O.M.S. nr. 1101/2016
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare; Ordinului nr. 1.312/22.07.2020 privind organizarea şi funcţionarea
structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor
sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei
pacientului, precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării spitalelor precum și ale altor acte normative secundare și
incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale 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, supunem spre aprobare iniţierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al
Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești, conform anexelor.
Astfel,
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 205/31.10.2019 şi
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.88/26.03.2020 se abrogă.
Director executiv,
Ana MINCĂ

Consilier juridic,
Aurora TĂNASE

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr. 37708

Nr. 197/PH/14.08.2020
Punctul_11
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind achiziția terenului situat în vecinătatea obiectivului
turistic Castrul roman Jidova, Câmpulung

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 341/SC/14.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 247/28.09.2017 privind aprobarea intenției
de cumpărare a unor terenuri situate în județul Argeș ;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 301/29.09.2018 privind constituirea
Comisiei de negociere în vederea achiziționării unor terenuri, modificată și
completată;
 Procesele - verbale de negociere nr. 15511/15512/15513/15514;
 Raportul privind rezultatul negocierii în vederea achiziționării a două loturi de teren
situate în Câmpulung, Șoseaua Națională, punctul Jidova, nr. 12177/30.07.2020
întocmit de Comisia de negociere;
 Rapoartele de evaluare realizate de către SC TOTAL ROM PROIECT SRL, predate
către Consiliul Județean Argeș pe baza Procesului –verbal înregistrat sub nr.
15284/24.09.2018;
 Art.139 alin.2, art. 173 alin.1, lit.f), alin.5 lit.d) și art.182 alin.4 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Art.863 lit.a) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă cumpărarea de către Județul Argeș a unui imobil – teren, format din
două loturi, identificat în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prețul cumpărării și cheltuielile ocazionate de redactarea și autentificarea
contractului de vânzare, precum și alte taxe care țin de perfectarea cumpărării sunt în sarcina
cumpărătorului și se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, iar imobilul –
teren va fi trecut în domeniul public al Județului Argeș.

ART.3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

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

Denumirea bunului
Imobil –teren
S=808 mp

Imobil –teren
S=1417 mp

Elemente de
identificare
Șoseaua Națională,
Câmpulung,
CF 85605

Anul dobândirii

Preț achiziție

2020

Șoseaua Națională,
Câmpulung,
CF 85533

2020

5800 euro
(la cursul BNR din
ziua precedentă
efectuării plății)
9400 euro
(la cursul BNR din
ziua precedentă
efectuării plății)

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE
Se aprobă,
PREŞEDINTE,
VIZAT,
CONSTANTIN DAN MANU
SECRETAR GENEARL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA
RAPORT
privind achiziția terenului situat în vecinătatea obiectivului
turistic Castrul roman Jidova, Câmpulung

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 247/28.09.2017 s-a aprobat intenția de
cumpărare a 5000 mp situat în vecinătatea obiectivului turistic Castrul roman Jidova, ca urmare a
solicitării Muzeului Județean Argeș, deoarece acesta nu dispune de toate resursele de
infrastructură necesare, lipsa unei parcări și a căilor de acces, aspecte care duc la o promovare
defectuoasă a obiectivului turistic mai sus menționat.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 301/29.09.2018 s-a aprobat
componența Comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului prevăzut de Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 247/20.09.2017, actualizată ulterior prin Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr.157/25.06.2020.
Având în vedere rapoartele de evaluare efectuate pentru fiecare imobil în parte, care au
stabilit valoarea acestora la prețul pieței, Comisia de negociere a procedat la negocierea prețului
de cumpărare.
În urma discuțiilor avute cu fiecare proprietar în parte privind negocierea prețurilor nu s-a
ajuns la un consens, întrucât aceștia cereau pentru loturile de teren în cauză dublul față de
valoarea stabilită pe baza Rapoartelor de evaluare întocmite de un evaluator autorizat, anexăm
copie după procesele verbale de negociere nr. 15511/15512/15513/15514.
Ulterior, Comisia a reluat negocierea cu doi dintre proprietarii loturilor în cauză.
În urma Raportului privind rezultatul negocierii în vederea achiziționării a două loturi de
teren situate în Câmpulung, Șoseaua Națională, punctul Jidova, nr. 12177/30.07.2020 întocmit de
Comisia de negociere, s-a stabilit prețul de cumpărare conform cu Rapoartele de evaluare
întocmite, astfel:
- Pentru terenul în suprafață de 808 mp, situat în Câmpulung, Șoseaua Națională, punctul
Jidova, având CF nr. 85605 -5800 euro.
- Pentru terenul în suprafață de 1417 mp, situat în Câmpulung, Șoseaua Națională, punctul
Jidova, având CF nr. 85533 - 9400 euro.
Având în vedere că aceste sume au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al
Județului Argeș pentru anul 2020 la articolul bugetar 710130, în temeiul OUG 57/2019 privind
Codul administrativ Art. 173 alin (1) lit f), alin (5) lit d) propunem spre aprobare achiziționarea

loturilor de teren evidențiate în anexă. Anexăm prezentului Raport cele două Rapoarte de
evaluare realizate de SC TOTAL ROM PROIECT SRL, predate către Consiliul Județean Argeș
pe baza Procesului –verbal înregistrat sub nr. 15284/24.09.2018.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind achiziția
terenului situat în vecinătatea obiectivului turistic Castrul roman Jidova, Câmpulung este
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, sens în care propunem analizarea
și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința Consiliului Județean
Argeș, în temeiul art. 182 alin (1), coroborat cu art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019
privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
Întocmit,
Anca Pupăză Roșu

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr. 37708

Nr.198/PH/14.08.2020
Punctul_12
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea

Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea asupra imobilului-teren și construcții în care își
desfășoară activitatea, situate în comuna Vedea, Județul Argeș, aflate în domeniul public
al Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 342/SC/14.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările
și completările ulterioare;
 Art. 108, lit.a), art.173, alin. (1), lit. c), alin.4, lit.a), art.297, alin.1, lit.a), art. 298 și
art.299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
 Anexa nr. 149 din Hotărârea Guvernului nr. 876/2002 privind trecerea unor imobile din
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în
domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, actualizată
modificată și completată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 111/30.08.2006 privind darea în administrare
Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, pe o perioadă de 20 de ani, a imobilului –
teren și construcții în care funcționează unitatea sanitară;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.121/24.11.2016 privind completarea inventarului
bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges cu bunuri imobile situate in
incinta Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea nr. 773/24.02.2020 înregistrată la
Consiliului Județean Argeș sub nr. 3251/25.02.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea a unor
imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al
Județului Argeș, identificate conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin
Dan Manu, să semneze Contractul de administrare încheiat între Județul Argeș și Spitalul de
Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea, ce constituie Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea, în calitatea sa de titular al dreptului de
administrare, va avea obligația înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare.
ART.4. Predarea – primirea bunurilor prevăzute în Anexa nr.1, se face în termen de 30
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr.111/30.08.2006.
ART.6. Direcţia Tehnică și Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice;
 Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

Anexa nr. 1
la H.C.J. Argeș nr. ........../...............

Nr.
crt

Denumirea
bunului

Elemente identificare

Valoare
inventar
(lei)

Carte
funciară

Destinaţia

1

Teren Spital de
Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1

Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
S = 4.720,00 mp

100.886,22

81624 UAT
Vedea

Servicii
medicale

2

Cabină Poartă –C 1
Pavilion I

3

Construcție Pavilion I –
C2

4

Bucătărie
C3
Pavilion I

5

Spălătorie
C4
Pavilion I

6

Magazie
C5
Pavilion I

7

Magazie
C6
Pavilion I

8

Centrală termică
C7
Pavilion I

9

Teren Spital de
Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 2

10

Cabină Poartă
C1
Pavilion II

11

Construcție Pavilion II
C2

12

Centrală
C3
Pavilion II

13

Atelier Fizioterapie
C4
Pavilion II

Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 19 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 497,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 113,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 169,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 70,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 18,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 1, Com.
Vedea
Sc = 66 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 2, Com.
Vedea
S = 13.669,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 2, Com.
Vedea
Sc = 44 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 2, Com.
Vedea
Sc = 702 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 2, Com.
Vedea
Sc = 74,00 mp
Spital de Psihiatrie Sf. Maria
Vedea – Pavilion 2, Com.
Vedea
Sc = 32,00 mp

69.190,00

248.300,00

266.114,00

153.600,00

8.900,00

1.100,00

4.500,00

292.163,94

119.651,84

211.436,00

6.500,00

33.600,00

82038 UAT
VEDEA

Anexa nr. 2 la H.C.J. Argeș nr. ........../...............
JUDEŢUL ARGEŞ
Nr…………/…………..

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” VEDEA
Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. Părţile contractante
1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2. Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea, cu sediul în comuna Vedea, județul Argeș,
reprezentat de d-na. Georgeta Marinescu – Manager, în calitate de administrator,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și
al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, al art.
866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și
completată, precum și al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. ……………….., părțile au
convenit la încheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului:
1. Prezentul contract are ca obiect constituirea dreptului de administrare în favoarea
Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea asupra imobilului – teren și construcții în care își
desfășoară activitatea, situat în Vedea, jud. Argeș, identificat conform Anexei nr. 1, parte
integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. ……………….., în scopul desfășurării în
bune condiții a activității acestuia.
2. Bunurile care fac obiectul prezentului contract se transmit în administrare Spitalului de
Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la prezentul
contract.

III. Durata contractului
1. Prezentul contract de administrare se încheie pe perioadă nedeterminată.

IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1.1. să garanteze administratorul - Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea de evicțiune
totală sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse ale bunului;
1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări de
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea se obligă:
2.1. să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietar şi să suporte
toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;

2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
2.4. să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând distrugerea,
degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin prezentul
contract;
3.2. să inspecteze bunul administrat;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la încetarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunul
imobil.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunul imobil în condiţiile legii.

V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă.

VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de
către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul are
dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei despăgubiri
proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în cazul
imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri

VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia
dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese, calculate pe
baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din vina sa constatată și
dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de

răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze,
împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice realitatea
și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de
asemenea, de încetarea acestei situații.

IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor
de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.
3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa în mod
corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită
cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.

X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunului care face
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare.

XI. Litigii:
1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe
cale amiabilă.
2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către instanțele
judecătorești competente.

XII. Dispozitii finale:

Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile reglementări în
domeniu.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.

PROPRIETAR,
JUDEȚUL ARGEȘ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

ADMINISTRATOR,
SPITALUL DE PSIHIATRIE
„SF. MARIA” VEDEA
MANAGER
GEORGETA MARINESCU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE
APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Psihiatrie
„Sf. Maria” Vedea asupra imobilui - teren și construcții în care își desfășoară
activitatea
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 111/30.08.2006 s – a aprobat
darea în administrare Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, pe o perioadă de
20 de ani, a imobilului – teren și construcții în care funcționează unitatea
sanitară, situat în comuna Vedea, județul Argeș, aflat în domeniul public al
județului Argeș conform Anexei nr. 149 din H.G. nr. 867/2002. Întrucât în
această anexă nu sunt evidențiate corect terenul și imobilele și pentru a putea
intabula dreptul de proprietate, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
121/24.11.2016 s-a aprobat completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Argeș cu bunurile imobile situate în incinta
Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
Totodată, prin adresa nr. 773/24.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș sub nr. 3251/25.02.2020, Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea solicită
darea în administrare a unui teren în suprafață de 2286 mp, în vederea execuției
obiectivului ,,Amenajare corp clădire spital existent conform normelor în vigoare și
Extindere corp clădire spital în regim S+P+2E parțial Spital de Psihiatrie ,,Sf.
Maria” Vedea.
Față de cele prezentate , în temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4
lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57
din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, precum și al art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicată, modificată și completată, propunem constituirea dreptului
de administrare în favoarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea asupra
imobilui - teren și construcții în care își desfășoară activitatea, identificat
conform Anexei nr. 1 la prezentul raport.
În acest sens, se va încheia Contract de administrare între Județul Argeș și
Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea, urmând a fi împuternicit Domnul
Președinte al Consiliului Județean Argeș să îl semneze, contract prevăzut în Anexa
nr. 2.
Predarea-primirea bunului imobil se va face în termen de 30 zile de la
adoptarea hotărârii consiliului județean.
De asemenea, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 111/30.08.2006
privind darea în administrare Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea a

imobilui - teren și construcții în care funcționează unitatea sanitară, își încetează
aplicabilitatea.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței
Consiliului Județean Argeș a proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

Întocmit,
Raicu Marius

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr. 37708

Nr.199/PH/14.08.2020
Punctul_13
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea respingerii trecerii din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul
public al Comunei Cotmeana a unor bunuri imobile, situate în comuna Cotmeana, sat
Ursoaia, județul Argeș

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 343/SC/14.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 286 alin. 3, al art. 287 lit. b), al art. 294 alin. 2, 4, 5 şi 6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Contractul nr. 1189/29.06.2018 închiat cu D.G.A.S.P.C. Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 94/29.06.2006 privind atribuirea sistemului de
alimentare cu apă a Centrului de Îngrijire și Asistență Socială Bascovele către Regia
Autonomă de Gospodărire Comunală Județeană Argeș;
 Hotărârea Consiliului Local Cotmeana nr. 30/08.07.2020 privind aprobarea solicitării de
transmitere a unor imobile din domeniul public al Judeţului Argeş și administrarea
Consiliului Județean Argeș în domeniul public al Comunei Cotmeana și administrarea
Consiliului Local Cotmeana, precum și declararea acestora din bunuri de interes public
județean în bunuri de interes public local.
 Adresa S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice
Argeș nr.1475/03.07.2020 înregistrată la Consiliului Județean Argeș sub nr.
10882/06.07.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se respinge solicitarea transmiterii bunurilor imobile Puț apă H = 200 m., dotat cu
două bazine de 30 m.c. fiecare, situate în comuna Cotmeana, sat Ursoaia, județul Argeș, aflate în
domeniul public al Județului Argeș și în administrarea S.C. Administrare și Exploatare a
Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș, formulată de către Comuna Cotmeana.

ART.2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice;
 Primăriei Comunei Cotmeana.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

AVIZAT
MANU
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN

privind aprobarea respingerii trecerii din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul
public al Comunei Cotmeana a bunurilor imobile Puț apă H = 200 m dotat cu două
bazine de 30 mc fiecare , situate în comuna Cotmeana, sat Ursoaia, județul Argeș

Prin Hotărârea Consiliului Local Cotmeana nr. 30/08.07.2020 s-a aprobat
solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public al Judeţului Argeş - în
domeniul public al Comunei Cotmeana și în administrarea Consiliului Local Cotmeana,
precum și declararea acestora din bunuri de interes public județean în bunuri de interes
public local, respectiv: Puț apă H = 200 m dotat cu două bazine de 30 mc fiecare, situate
în satul Ursoaia, comuna Cotmeana, județul Argeș, în vederea dezvoltării sistemului
public de alimentare cu apă din comuna Cotmeana.
Prin adresa nr. 1475/03.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
10882/06.07.2020, S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de
Utilități Publice Argeș, în calitate de administrator al sistemului de alimentare cu apă al
Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele, conform Hotărârii Consiliului Județean
Argeș nr. 94/29.06.2006, ne comunică faptul că bunurile mai sus menționate deservesc
acest centru de îngrijire, având, totodată, încheiat contractul nr. 1189/29.06.2018 cu
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș privind furnizarea
apei către acest centru. Drept urmare, opinăm ca fiind neoportună trecerea bunurilor Puț
apă H = 200 m dotat cu două bazine de 30 mc fiecare din domeniul public al Judeţului
Argeş - în domeniul public al Comunei Cotmeana, neexistănd o justificare temeinică a
încetării uzului sau interesului public județean.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 286 alin. 3, al art. 287 lit. b, al art.
294 alin. 2, 4, 5 şi 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul
Administrativ, propunem aprobarea respingerii trecerii din domeniul public al Judeţului
Argeş în domeniul public al Comunei Cotmeana a bunurilor imobile Puț apă H = 200 m
dotat cu două bazine de 30 mc fiecare , situate în comuna Cotmeana, sat Ursoaia, județul
Argeș.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Județean Argeș a proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

Întocmit
Raicu Marius

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

Nr. 200/PH/14.08.2020
Punctul_14
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei
Micești, pe o perioadă de 39 de luni asupra unor sectoare de drum din DJ 740 și DJ 731D,
situate pe teritoriul U.A.T. Micești, în vederea realizării obiectivului de investiție

“Amenajare intersecții în Comuna Micești, Județul Argeș”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 344/SC/14.08.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Ordonanța de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, modificată și completată;
 Art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și al art. 299
din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești nr.20/07.07.2020 privind aprobarea
solicitării de preluare în administrare parțială a DJ 740 și DJ731D de la Consiliul Județean
Argeș ;
 Adresa Consiliului Locla al Comunei Micești înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr. 12130/29.07.2020.
 Acordul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. nr. 3023/5870/13.08.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. asupra unui sector de drum din DJ740 (100m la intersecția DJ 740 cu DJ731D) și
asupra sectoarelor de drum din DJ 731D de la km 0+000 la km 0+150, de la km 0+800 la km
0+850, respectiv de la km 2+300 la km 2+350, identificate conform Anexei nr.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Consiliului Local al Comunei Micești, pe o
perioadă de 39 de luni, asupra unor sectoare de drum din DJ 740 și DJ 731D, situate pe teritoriul
U.A.T. Micești, în vederea realizării obiectivului de investiție “Amenajare intersecții în Comuna
Micești, Județul Argeș”, identificate la art.1.

ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin
Dan Manu, să semneze Contractul de administrare încheiat între Județul Argeș și Comuna
Micești prin Consiliul Local al Comunei Micești, ce constituie Anexa nr.2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.4. Predarea – primirea sectoarelor de drum prevăzute în Anexa nr.1, se face în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART.5. Unitatea Administrativ Teritorială Micești, în calitatea sa de titular al dreptului de
administrare, va avea obligația înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare.

ART.6. Direcţia Tehnică, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și Comuna
Micești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Primăriei Comunei Micești;

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

Anexa nr. 1
la H.C.J. Argeș nr. ........./................

Sectoarele de drum din DJ 740 și DJ 731D, situate pe teritoriul U.A.T. Micești, asupra cărora va
fi constituit dreptul de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Micești
Nr.
crt

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

DJ 740
Mărăcineni (DN 73)-MiceştiPăuleasca- Zărneşti (DJ 703 I)

100 m la intersecția
DJ 740 cu DJ 731D

DJ 731 D

de la km 0+000 la km

2

Valoare
inventar
(lei)

Carte
funciară

91848,82

CF Nr. 82315

Destinaţia

Miceşti (DJ 740) - Purcăreni Valea Nandrii - Găneşti (DJ
731)
3

4

DJ 731 D
Miceşti (DJ 740) - Purcăreni Valea Nandrii - Găneşti (DJ 731)
DJ 731 D
Miceşti (DJ 740) - Purcăreni Valea Nandrii - Găneşti (DJ 731)

0+150 (intersecția

147419,22

Micești

49139,74

CF Nr. 82315
Micești

98279,47

CF Nr. 82315
Micești

DJ 740 cu DJ 731D)
De la km 0+800 la km
0+850 (intersecția

Amenajare
intersecții în
Comuna
Micești,
Județul
Argeș

DC 227A cu DJ 731D)
de la km 2+300 la km
2+350(intersecția
DC 227 cu DJ 731D)

Anexa nr. 2
la H.C.J. Argeș nr. ........./................
JUDEŢUL ARGEŞ

COMUNA MICEȘTI

Nr…………/…………..

Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. Părţile contractante

1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2. Comuna Micești prin Consiliul Local Micești, cu sediul în comuna Micești, jud.
Argeș, tel/fax 0248/234002, cod poștal: 117465, reprezentată prin dl. Dumitru Voicu, Primar, în
calitate de administrator,,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și
al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, și al
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. ……………….., părțile au convenit la încheierea
prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului:
1. Prezentul contract are ca obiect constituirea dreptului de administrare în favoarea
Consiliului Local al Comunei Micești asupra unui sector de drum din DJ740 (100 m la intersecția
DJ 740 cu DJ 731D) și asupra sectoarelor de drum din DJ 731D de la km 0+000 la km 0+150, de
la km 0+800 la km 0+850, respectiv de la km 2+300 la km 2+350, identificate conform Anexei
nr. 1, parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. ……………….., în scopul
realizării obiectivului de investiție Amenajare intersecții în Comuna Micești, Județul Argeș.
2. Bunurile care fac obiectul prezentului contract se transmit în administrare Consiliului
Local al Comunei Micești pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la prezentul contract.

III. Durata contractului
Prezentul contract de administrare se încheie pe perioadă de 39 de luni, cu începere de la
data înregistrării la sediul proprietarului.
IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1.1. să garanteze administratorul - Consiliului Local al Comunei Micești de evicțiune
totală sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse ale bunurilor.
1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări de
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

2. Administratorul – Consiliului Local al Comunei Micești se obligă:
2.1. să folosească bunurile date în administrare conform destinaţiei lor şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar şi să suporte
toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;

2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
2.4. să exploateze bunurile date în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunurile date în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin prezentul
contract;
3.2. să inspecteze bunurile administrate;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la încetarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunurile
imobile.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunurile imobile în condiţiile legii.

V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă.

VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
2. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de
către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul are
dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei despăgubiri
proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor date în administrare sau în
cazul imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri.

VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia
dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese, calculate pe
baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din vina sa constatată și
dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de

răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze,
împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice realitatea
și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore și, de
asemenea, de încetarea acestei situații.

IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor
de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.
3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa în mod
corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului
nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită
cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.

X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunurilor care fac
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare.
XI. Litigii:
1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe
cale amiabilă.
2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către instanțele
judecătorești competente.

XII. Dispozitii finale:
Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile reglementări în
domeniu.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.

PROPRIETAR,
JUDEȚUL ARGEȘ

ADMINISTRATOR,
COMUNA MICEȘTI

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE
Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA
RAPORT
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei
Micești, pe o perioadă de 39 de luni asupra unor sectoare de drum din DJ 740 și DJ 731D, situate
pe teritoriul U.A.T. Micești, în vederea realizării obiectivului de investiție
“Amenajare intersecții în Comuna Micești, Județul Argeș”

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 12130/29.07.2020, Consiliul
Local al Comunei Micești solicită preluarea în administrare, pe o perioadă de de 39 de luni a
sectorului de drum din DJ740 de la km 4+000 la km 4+100 și a sectoarelor de drum din DJ 731D
de la km 0+000 la km 0+150, de la km 0+800 la km 0+850, respectiv de la km 2+300 la km
2+350, în vederea realizării obiectivului de investiție Amenajare intersecții în Comuna Micești,
Județul Argeș (investiție finanțată prin P.N.D.L). În acest sens, anexăm la prezentul raport
Hotărârea nr. 20/07.07.2020 adoptată de Consiliul Local al Comunei Micești, precum și acordul
R.AJ.D. Argeș nr. 3023/5870/13.08.2020.
Față de cele prezentate, în temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297
alin. 1 lit. a, art. 298 și al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind
Codul Administrativ, precum și al art. 22, alin 1 din Ordonanța de Guvern nr. 43/28.08.1997,
privind regimul drumurilor, propunem revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A asupra unui sector de drum din DJ740 (100 m la
intersecția DJ 740 cu DJ 731D) și asupra sectoarelor de drum din DJ 731D de la km 0+000 la km
0+150, de la km 0+800 la km 0+850, respectiv de la km 2+300 la km 2+350 și constituirea
dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Micești asupra acestor
sectoare de drum din DJ 740 și DJ 731D, identificate conform Anexei nr. 1 la prezentul raport,
pe o perioadă de 39 luni, în vederea realizării obiectivului de investiție Amenajare intersecții în
Comuna Micești, Județul Argeș.
În acest sens, se va încheia Contract de administrare între Județul Argeș și Consiliul Local
al Comunei Micești, urmând a fi împuternicit Domnul Președinte al Consiliului Județean Argeș
să îl semneze, contract prevăzut în Anexa nr. 2.
Predarea-primirea bunului imobil se va face în termen de 30 zile de la adoptarea hotărârii
consiliului județean.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Județean Argeș a proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
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Redactat
Alin Răboj

Nr. 188/PH/13.08.2020
Punctul_15
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 339/SC/13.08.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având în vedere:
 H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 Art. 115 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată;
 Art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 12911/11.08.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Argeș, astfel:
 Vicepreședinte - Doamna Iuliana Alina Matei - Director General - Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului;
 Vicepreședinte supleant – Domnul Marian Ilinca - Director General Adjunct Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
ART.2. Cu data comunicării către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, Hotărârea Consiliului Județean Argeș 208/31.08.2017, se modifică și se
completează conform prevederilor art.1.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
 Doamnei Iuliana Alina Matei prin grija Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș;

 Domnului Marian Ilinca prin grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
IONEL VOICA

APROB
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind modificarea Componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Argeș
În prezent, componența Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș este
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017.
Prin adresa nr. 12911/11.08.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, solicită înlocuirea domnului Macovei Adrian din calitate de
vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, ca urmare a încetării
de drept a raportului de serviciu începând cu data de 29.07.2020.
În acest context, în vederea asigurării funcționarii Comisiei pentru Protecția
Copilului Argeș, componența acesteia se va modifica astfel:
» Vicepreședinte - Doamna Iuliana Alina Matei - Director General - Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
» Vicepreședinte supleant – Domnul Marian Ilinca - Director General
Adjunct - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă înaintăm spre analiză și
aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru
Protecția Copilului Argeș, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
208/31.08.2017.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA
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Nr. 201/PH/17.08.2020
Punctul_16
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș
pe anul 2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 345/SC/17.08.2020 al Președintelui consiliului
judetean;
Având în vedere:
 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3. Se aprobă alocarea sumei de 401 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019,
potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. ___________/____________2020
APROBAT,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VIZAT
VICEPRESEDINTE, SECRETAR GENERAL
Marius Florinel NICOLAESCU
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 115/30.04.2020 s-a aprobat proiectul
cu finantare externa nerambursabila “Complex de servicii sociale, Comuna Rucar,
judetul Arges” cod SMIS 130513 prin Programul Operational Regional 2014-2020
Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale.
Urmare a incheierii contractului de finantare nr. 5785/29.07.2020 Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges solicita prin adresa nr.
24986/07.08.2020 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2020 cu
suma de 175 mii lei si estimarile anilor 2021-2022, dupa cum urmeaza:
- 4 mii lei suma ce reprezinta valoarea eligibila nerambursbila din FEDR
(70%) pentru anul 2020
- 2 mii lei suma ce reprezinta valoare eligibila nerambursabila din bugetul
national (28%)
- 169 mii lei reprezentand cofinantare si cheltuieli neeligibile din bugetul
local(2%)
- 2785 mii lei estimari pentru anul 2021
- 2333 mii lei estimari pentru anul 2022
Deasemenea, prin Hotararea Consiliului Judetean nr.127/27.05.2020 s-a aprobat
proiectul cu finantare externa nerambursabila “Complex de servicii sociale,

Municipiul Campulung, judetul Arges” cod SMIS 130511 prin Programul
Operational Regional 2014-2020 “Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si
sociale”.
Urmare a incheierii contractului de finantare nr. 5689/22.07.2020 Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges solicita prin adresa nr.
24986/07.08.2020 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2020 cu
suma de 174 mii lei si estimarile anilor 2021-2022, dupa cum urmeaza:
- 4 mii lei suma ce reprezinta valoarea eligibila nerambursbila din FEDR
(70%) pentru anul 2020
- 2 mii lei suma ce reprezinta valoare eligibila nerambursabila din bugetul
national (28%)
- 168 mii lei reprezentand cofinantare si cheltuieli neeligibile din bugetul
local(2%)
- 2173 mii lei estimari pentru anul 2021
- 2857 mii lei estimari pentru anul 2022.
Influentele in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexele nr.1 si
nr. 3.
Prin adresa nr. 384/17.08.2020 Unitatea de Asistenta Medico – Sociala Dedulesti solicita
alocarea sumei de 54 mii lei pentru intocmirea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie (DALI) in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare supraetajare si
extindere Corp A “ .
Prin adresa nr. 3165/16.07.202 Spitalul de Psihiatrie Vedea solicita alocarea sumei de 10
mii lei pentru achizitia a doua bucati defibrilatoare necesare in asigurarea serviciilor medicale si
in procesul de acreditare al spitalului.
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, actualizata cu
modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor
deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare…”
Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din sectiunea de dezvoltare,
propunem alocarea sumei de 401 mii lei (337 mii lei cofinantare proiecte, 10 mii lei aparatura
medicala si 54 mii lei DALI – UAMS Dedulesti ) din excedentul bugetului local la data de
31.12.2019, influentele fiind prezentate in Anexele nr.1, nr. 2 si nr. 3.
Prin adresa nr. 389/12.08.2020 Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni solicita
suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de 10 mii lei reprezentand sponsorizare pentru
achizitia a doua tuneluri de dezinfectie si de materiale sanitare ca urmare a desemnarii unitatii
sanitare ca unitate COVID-19. Influentele modificarilor se regasesc in Anexele nr.2 si nr.3.

Potrivit art. 48 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale “in
situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei
bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune
autoritatilor deliberative, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii

fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii”. Avand in vedere
adresa nr.4097/10.08.2020 a Spitalului de Recuperare Bradet si adresa nr.
13421/20.08.2020 a Serviciului Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta
Corporativa propunem redistribuirea sumelor conform Anexei nr.3.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit.
a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Legii finantelor
publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va supunem
spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
activitatea proprie, conform Anexelor nr.1 si nr.2 si actualizarea Programului de
investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare conform Anexei nr.3.
DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

Sef Serviciu Buget Impozite Taxe si Venituri,
Larisa ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU
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Nr. 202/PH/21.08.2020

Punctul_18
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Mareș - Popescu Constantin
Analizând Referatul de aprobare nr. 355/SC/21.08.2020 al Președintelui consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 204 alin. 2 lit. (j) și alin. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
 Art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 (actualizată) pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
 Ordinul Prefectului nr. 314/20.08.2020;
 Adresa Partidului Social Democrat nr. 57/20.08.2020;
 Procesul - verbal al comisiei de validare;
 Avizul comisiei de specialitate K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Mareș - Popescu Constantin,
înscris pe lista Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Județean Argeș din data
de 05.06.2016.
ART.2. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Partidului Social Democrat;
 Direcției Juridice Administrație Publică – Locală.
 Domnului consilier județean Mareș - Popescu Constantin.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ – Transparență Decizională

Ionel VOICA
APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel Voica
RAPORT
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Mareș - Popescu Constantin
Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. 2 lit. (j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind pierderea calității de membru al
partidului politic pe a cărui listă a fost ales consilier județean, precum și prevederile art. 204. alin.
8 din aceeași Lege, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 314/20.08.2020 privind încetarea
mandatului de consilier judeţean deținut de domnul Mărășoiu Dorin și se declară vacant locul
deținut de acesta.
Astfel, prin adresa nr. 57/20.08.2020, Partidul Social Democrat solicită validarea în
funcția de consilier județean, pe locul devenit vacant, a domnului Mareș - Popescu Constantin,
aflat pe lista de supleanți a partidului la alegerile din 5 iunie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali (valabile pentru mandatul 2016-2020), în caz de vacantare a mandatelor de
consilieri aleși pe listele de candidati, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, dacă
partidele confirmă în scris sub semnatura conducerii județene, că supleanții fac parte din partidul
politic pe a cărui listă au candidat.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier județean al domnului Mareș - Popescu Constantin, este
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și
competențele specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre
dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
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Nr. 203/PH/21.08.2020
Punctul_19
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Argeș
Analizând Referatul de aprobare nr. 356/SC/21.08.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având în vedere:
 Art. 124 coroborat cu art. 182, alin.4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Partidului Social Democrat nr. 57/20.08.2020;
 Avizul comisiei de specialitate K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței nominale a comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
8/06.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor art. 1.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Domnului consilier județean Mareș - Popescu Constantin;
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Ionel VOICA
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Anexă
La Hot . nr. .........../................
1. COMISIA BUGET-FINANTE ,STUDII,PROGNOZE,RELATII INTERNATIONALE
1.
GLIȘCĂ ION
P.S.D.
2.
PĂUN MARIO OCTAVIAN
P.S.D.
3.
POPA CRISTINA ELENA
P.S.D.
4.
POSTELNICESCU MARIUS DOREL
P.N.L.
5.
DIMA EDUARD
P.M.P.
2. COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI, URBANISM SI INVESTIŢII
1.
MAREȘ - POPESCU CONSTANTIN
P.S.D.
2.
DAMIAN HARALAMBIE
P.S.D.
3.
DUMITRACHE RADU
P.S.D.
4.
VASILESCU VICTOR GABRIEL
P.N.L.
5.
ILIE ION
P.N.L
3. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, PROTECŢIE - SOCIALĂ ŞI A MEDIULUI
1.
ENACHE VALENTIN VIOREL
P.S.D.
2.
MANOLE MARIUS
P.S.D.
3.
IACSA AUREL
A.L.D.E.
4.
JINGA VALERIAN
P.N.L.
5.
TICĂ MANUEL
P.N.L.
4.COMISIA PENTRU CULTURĂ, EDUCATIE, TINERET ŞI SPORT
1.
TURTUROIU LILIANA
2.
CARZOL NANU
3.
BADIU MARIANA
4.
POPESCU CRISTINA
5.
DAVID EMILIAN
5. COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
1.
NEGOESCU VASILE
2.
SERBAN CONSTANTIN
3.
EFTENE DIANA
4.
NAE EUGEN
5.
TUDOR MIHAIL

P.S.D.
A.L.D.E..
P.S.D.
P.S.D.
P.N.L.

P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.N.L.
P.A.M.

6.COMISIA PENTRU ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE, INVESTIȚII, IMMuri, TURISM
1.
BĂLAN IOSIF-BOGDAN
P.S.D.
2.
TECĂU GRIGORE FLORIN
P.S.D.
3.
COTENESCU MARIA
P.S.D.
4.
ILIESCU GHEORGHE
A.L.D.E.
5.
BĂNICĂ GHEORGHE
P.N.L.
6.
FRĂȚICĂ IULIAN
P.M.P.
7.
DRAGUȚOIU DAN
P.A.M.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ – Transparenta Decizionala

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
SECRETAR UL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel Voica
RAPORT
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Argeș
Prin Hotărârea nr. 8/06.07.2016 Consiliul Județean Argeș a aprobat componența nominală
a celor șase comisii de specialitate.
Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. 2 lit. (j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind pierderea calității de membru al
partidului politic pe a cărui listă a fost ales consilier județean, precum și prevederile art. 204. alin.
8 din aceeași Lege, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 314/20.08.2020 privind încetarea
mandatului de consilier judeţean deținut de domnul Mărășoiu Dorin, astfel devine vacant locul
ocupat de acesta în cadrul consiliului județean, respectiv în cadrul comisiilor de specialitate și va
fi ocupat de persoana desemnată de partid și validat de consiliul județean în functia de consilier
județean.
Astfel:
 Domnul Mareș - Popescu Constantin va ocupa locul devenit vacant în cadrul comisiei de
specialitate K2 – COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI, URBANISM SI
INVESTIŢII;
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind
aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, este
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și
competențele specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre
dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
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