CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor
cu Handicap pentru Adulti Arges
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 8888/11.07.2014 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Avand in vedere:
Art. 8 alin 1 din H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
Legea nr. 136/2012 privind aprobarea O.U.G nr. 84/2010 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
Adresa nr. 8359/26.06.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş;
Hotararea C.J.Arges nr. 144/20.12.2005 privind infiintarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Adresa nr. 8888/08.07.2014 a Directiei de Sanatate Publica Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se aprobă actualizarea componentei nominale a Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, astfel:
1. Radu Claudia – medic medicina generală – Preşedinte;
2. Coman Constantina – medic specialist medicina de familie ;
3. Giulescu Stefania Iulia – reprezentant desemnat de O.N.G. care desfăşoară
activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
4. Teodorescu Mirela Andreea – psiholog – D.G.A.S.P.C.Arges;
5. Stoica Mihaela – asistent social.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia Autonoma
Judeteana de Drumuri Arges R.A
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, Raportul nr. 9244/15.07.2014 al Serviciului Resurse Umane;
Avand in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 174/20.09.2010 privind
aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges R.A.;
Art. 10 si 91 alin. (1) lit. a) si alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice ;
Procesul verbal de evaluare/selectie nr. 9167/11.07.2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE :
ART.1. Se numeste Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A, format din 5 membri, avand urmatoarea componenta
nominala :
1. Bașulescu Mihail Petea – presedinte al Consiliului de Administratie ,
Administrator executiv ;
2. Niculae Mihaiela - reprezentant al Ministerului de Finante, membru al
Comitetului de audit , administrator neexecutiv ;
3. Gheorghe Mihaita - membru al Comitetului de audit , administrator
neexecutiv ;
4. Mihaescu Gheorghe - membru al Comitetului de audit , administrator
neexecutiv ;
5. Radulescu Eliza Mihaela - reprezentant al autoritatii publice tutelare –
administrator neexecutiv;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei de organizare a procedurii de evaluare si
negociere in vederea achizitionarii imobilului „Vila Florica”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul comun nr. 9060/10.07.2014 ;
Avand in vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 114/14.06.2014 prin care s-a
aprobat exercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului „Vila
Florica” (Ansamblul conacului Brătianu – Florica);
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 şi K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă constituirea Comisiei de organizare a procedurii de evaluare si
negociere in vederea achizitionarii imobilului „Vila Florica” in urmatoarea
componenta nominala :
Preşedinte: Velcea Nicolae - consilier judeţean - Consiliul Judeţean Argeş;
Membri :
Fulga Marian - consilier judeţean - Consiliul Judeţean Argeş;
Şerban Constantin - consilier judeţean - Consiliul Judeţean Argeş;
Clipici Marian - consilier judeţean - Consiliul Judeţean Argeş;
Manu Dan - consilier judeţean - Consiliul Judeţean Argeş;
Jinga Valerian - consilier judeţean - Consiliul Judeţean Argeş;
Tănase Aurora- consilier juridic - Direcţia Economică ;
Costache Mihaela – consilier superior – Serviciul Relaţii
Internaţionale, Tineret, Cultură;
Raicu Marius – inspector principal - Direcţia Tehnică,
Compartimentul Patrimoniu.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee judetene
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 9044/10.07.2014 al Autoritatii Judetene de Transport ;
Avand in vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007
cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local si a
Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;
Anexa nr.10 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013
privind aprobarea actualizarii cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se
vor aplica incepand cu anul fiscal 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele judetene cuprinse in anexa, parte integranta din prezenta
hotarare.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica
al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Consiliul Judetean Arges ;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9152/11.07.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura;
Avand in vedere:
Art. 91, alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, actualizata;
Hotărârea consiliului județean nr.11/29.01.2014 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive şi
sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de cultură
aflate în subordinea C.J. Argeş şi nomenclatorul de materiale ce vor susţine
aceste manifestări ;
Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile Argeșului
și Muscelului”, în anul 2014;
Hotararea consiliului judetean nr.127/26.06.2014 privind modificarea si
completarea Hotararii consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind
organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice
„Sărbătorile Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 si K5,
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata,
HOTARASTE :
ART.1.(1). Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica
al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice
"Sarbatorile Argesului si Muscelului" editia a VIII -a, 2014, pe sectiunea:

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de
Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a,
2014
Consiliul Judetean Arges ;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9152/11.07.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura;
Avand in vedere:
Art. 91, alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, actualizata;
Hotărârea consiliului județean nr.11/29.01.2014 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive şi
sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de cultură
aflate în subordinea C.J. Argeş şi nomenclatorul de materiale ce vor susţine
aceste manifestări ;
Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile Argeșului
și Muscelului”, în anul 2014;
Hotararea consiliului judetean nr.127/26.06.2014 privind modificarea si
completarea Hotararii consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind
organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice
„Sărbătorile Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 si K5,
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata,

HOTARASTE :
ART.1.(1). Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda titlul de "Cetatean de
Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si
stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014, pe
sectiunea: administraţie publică locală și centrală , societate civilă , mediu de

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda „Diploma de
Excelenta” in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Consiliul Judetean Arges ;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9152/11.07.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura;
Avand in vedere:
Art. 91, alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, actualizata;
Hotărârea consiliului județean nr.11/29.01.2014 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive şi
sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de cultură
aflate în subordinea C.J. Argeş şi nomenclatorul de materiale ce vor susţine
aceste manifestări ;
Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile Argeșului
și Muscelului”, în anul 2014;
Hotararea consiliului judetean nr.127/26.06.2014 privind modificarea si
completarea Hotararii consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind
organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice
„Sărbătorile Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 si K5,
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata,
HOTARASTE :
ART.1.(1). Se aproba nominalizarea persoanelor carora li se acorda „Diploma de
Excelenta” in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind inchirierea unor spaţii cu destinatia de activitati comerciale situate
in incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei ” Valea Iasului, aflat in
domeniul public al judetului Arges

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 8775/04.07.2014 al Directiei Tehnice ;
Având in vedere:
Art.14,15 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, actualizata;
Art.123 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Adresa nr. 5068/18.06.2014 , înregistrată la C.J.Argeş sub nr.
7959/19.06.2014 a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei ” Valea
Iasului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba inchirierea unor spatii in suprafata totala de 2 mp, situate in
incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei ” Valea Iasului, cu destinaţie
de activitati comerciale, respectiv automate de bauturi calde, identificate conform
anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Anexă
La Hot. Nr. 144/25.07.2014

Spaţii cu destinaţie de activitate comercială ce urmează a se închiria

Nr.
Crt.

Imobilul (Spaţiul)
Adresa

Suprafaţa ce urmează a se
închiria
(mp)

1

Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Sf.Andrei’’
Valea Iaşului, comuna Valea Iaşului, Judeţ
Argeş

1.00 – Parter - Hol vizitatori

2

Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Sf.Andrei’’
Valea Iaşului, comuna Valea Iaşului, Judeţ
Argeş

1.00 – Parter - Hol vizitatori

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges
R.A. a unei masini de marcaj rutier
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9142/11.07.2014 al Directiei Tehnice;
Avand in vedere:
Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată ;
Adresa Regiei de Administrare Judeţeană de Drumuri Argeş R.A nr.
9055/10.07.2014;
Procesul verbal de predare primire nr. 8287/25.06.2014 a autovehiculului
„Maşină marcaj rutier marca KONTUR 800”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba darea in administrare pe o perioada de 8 ani Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unei masini de marcaj rutier marca
KONTUR 800, aflata in patrimoniul judetului Arges, identificata in anexa parte
integranta din prezenta hotarare.

Anexa
La Hotararea nr. 145/25.07.2014

Elemente de identificare a mijlocului fix – masina de marcaj rutier , care se da
in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

2.1.20.6.

Maşină marcaj
rutier marca
KONTUR 800

Serie nr. 6500080
Putere motor
44kW

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar

Durata
normala
de
amortizare

2014

2014

533.200
lei

8 ani

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind transmiterea fara plata Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges
R.A a doua autoutilitare Dacia 1307 (4 x 4)

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9143/11.07.2014 al Directiei Tehnice;
Avand in vedere:
H.G.nr.841/23.10.1995
completata
si
modificata
prin
H.G.
nr.966/23.12.1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Adresa nr. 9062/10.07.2014 a Serviciului Public Judeţean Salvamont
Argeş prin care a a transmis Nota de fundamentare nr. 504/23.09.2013;
Adresa nr. 9055/10.07.2014a Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Argeş R.A.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba transmiterea fara plata Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A. a doua autoutilitare Dacia 1307 (4 x 4), evidentiate in anexa
parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. In termen de 30 zile de la emiterea prezentei hotarari se va proceda
la incheierea protocolului de transmitere a mijlocelor fixe identificate la art.1 .

Anexa
La Hotararea nr. 146/25.07.2014

Elemente de identificare a celor doua autoutilitare Dacia 1307 (4 x 4) care se
transmit fara plata Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Cod
clasificare

2.3.2.2.1.

Denumirea
bunului

Autoutilitară
Dacia 1307
4x4

Elemente de
identificare

Serie sasiu
UU1D4F76943412966

Anul
fabricaţi
ei

Anul
dobândirii

2004

2004

Valoare
inventar
LEI

30.000

Durata
normala de
funcţionare

5 ani
amortizat

Nr. înmatriculare
AG 10 SPS

2.3.2.2.1.

Autoutilitară
Dacia 1307
4x4

Serie sasiu
UU1D4F76953460953
Nr. înmatriculare
AG 11 SPS

2004

2004

30750

5 ani
amortizat

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la închirierea unui spatiu aflat la
demisolul imobilului situat în Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 2A

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9061/10.07.2014 al Directiei Tehnice;
Avand in vedere:
Adresa nr.1934/12.06.2014 a S.C. Muntenia Medical Competences S.A,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 7721/13.06.2014;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Art. VII alin. (14) din contractul de concesiune încheiat între Consiliul
Județean Argeș și S.C. Muntenia Medical Competences S.A., autentificat
sub nr. 4169/12.08.2008;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se exprima acordul cu privire la închirierea spațiului în suprafață de
518 mp de la demisolul imobilului situat în Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu,
nr. 2A, de către S.C. Muntenia Medical Competences S.A. către o terță societate,
în vederea desfășurării activității de Radiologie – Imagistică Medicală.
ART.2 S.C. Muntenia Medical Competences S.A. va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTĂRÂRE
privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat dintre A.T.O.P.
Arges si Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9153/11.07.2014 al Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Arges;
Avand in vedere:
Art. 3 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 461/11.05.2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog ;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Adresa nr. 9072/10.07.2017 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Arges ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:

ART.1.(1).Se aproba incheierea Acordului de parteneriat dintre A.T.O.P.
Arges si Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arges in vederea
reducerii cererii de droguri la nivel local prin realizarea de proiecte de prevenire a
consumului de droguri.
(2). Acordul de parteneriat este cuprins in anexa parte integranta din
prezenta hotarare.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei Locale Antidrog Arges pentru perioada
2014 – 2020 si a Planului Local de Actiune pentru implementarea acesteia
in perioada 2014 – 2016
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9154/11.07.2014 al Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Arges;
Avand in vedere:
Art. 3 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 461/11.05.2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog ;
Legea nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului
ilicit de droguri, republicata ;
H.G.nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor
Legii nr.143/2000 ;
H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei nationale antidrog 20132020 si a Planului de actiune in perioada 2013 – 2016 pentru implementarea
Strategiei nationale antidrog 2013- 2020;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Adresa nr.8296/26.06.2014 a Centrului Regional de Prevenire şi Consiliere
Antidrog Arges ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1.(1).Se aproba Strategia Locala Antidrog la nivelul Judetului Arges,
pentru perioada 2014 - 2020, cuprinsa in anexa 1 parte integranta din prezenta
hotarare.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice
Calinesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 9221/15.07.2014 al Biroului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotararea nr. 58 din 31.03.2014 privind actualizarea statului de functii al
Spitalului de Boli Cronice Calinesti;
Adresa nr. 2744 din 14.07.2014 a Spitalului de Boli Cronice Călinești;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua
Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr.678/02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice;
O.M.S. nr.39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice
locale;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicata;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTARARE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul
Judetului Arges pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr.9537/21.07.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARAŞTE:

ART.1. Se aproba actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2014, conform anexelor 1
si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2013 a
sumei de 1.220 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 3. Se aproba repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
potrivit anexelor 1,3 si 4 , parte integranta din prezenta hotarare.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEŞ
HOTARARE
privind transmiterea sectorului de drum naţional din proprietatea publică a
statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea
Exporturilor, în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea
Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea tronsonului de drum
naţional DN 73D cuprins între localităţile Ciumeşti ( km 0+000) şi Valea
Stânii (km 9+670) din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
şi încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.9632/23.07.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Art.12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
Adresa nr. 42453/22.07.2014 emisă de Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România S.A,
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional din proprietatea
publică a statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea
Exporturilor, în domeniul public al judeţului Argeş şi in administrarea Consiliului
Judeţean Arges, precum si declasarea tronsonului de drum national DN 73D
cuprins între localitatile Ciumeşti ( km 0+000) şi Valea Stânii (km 9+670) din
categoria funcţională a drumurilor de interes naţional si incadrarea acestora în

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Anexa
La Hot. Nr. 152/25.07.2014

Date de identificare
a unui drum national care se încadrează în categoria funcţională
a drumurilor judeţene

Nr. Indicativ
Crt. nou

Traseul drumului

0
1
2
A. DRUMURI JUDETENE
1 DJ 733 Ciumesti (DN 73) Colibasi – Mioveni –
Racovita (DJ 73D)

Pozitia
Lungime
kilometrica
reala
Origine Destinati (km)
e
3
4
5
0+000

9+670

9,670

Provine
din

6
Drum national DN 73D
în comuna Micesti,
oras Mioveni , comuna
Titesti

