CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1075/23.01.2015 al Autorității Județene de Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
92/2007 cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local și a
Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local;
Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.215/28.10.2013
privind aprobarea actualizării cuantumului taxelor locale și tarifelor ce se
vor aplica începand cu anul fiscal 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă ȘT E :
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2 Autoritatea Județeană de Transport, Direcția Administrație Publică –
Comunități Locale și Agenția ARR Argeș vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2015 în domeniul ordinii
publice la nivelul Judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.1068/23.01.2015 al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș;
Având în vedere:
Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției
Române ;
Art. 20-23 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publică ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Planul strategic pentru anul 2015 în domeniul ordinii
publice la nivelul Judeţului Argeş, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeș și Inspectoratul de
Poliție al Județului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI
ORDINE AG S.R.L. , pe anul 2015

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 929/20.01.2015 al S.C. Jud Pază şi Ordine AG S.R.L.;
Având în vedere:
O.M.F.P. nr. 2032 din 23.12.2013 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia;
O.M.F.P nr. 41 din 17 ianuarie 2014 privind reglementarea procedurii de
raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii
economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau
indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii
de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform
art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ŞI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2015, conform anexelor 1- 9 , parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Convenției de parteneriat cu Asociația
„Paraschiva” – Centrul de zi „Paraschiva”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1182/ 27.01.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere :
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată;
Avizul secretarului judeţului.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Județul Argeș prin
Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, Asociația „Paraschiva” – Centrul de zi „Paraschiva” ,
potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș Asociația „Paraschiva” – Centrul de zi
„Paraschiva”,
și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Convenției de parteneriat cu Asociația
Națională pentru Copii și Adulți cu Autism – Filiala Argeș - Centrul de zi
„Ajută–mă să fiu ca tine ”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1181/ 27.01.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului;
Având în vedere :
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată;
Avizul secretarului judeţului.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Județul Argeș prin
Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism –
Filiala Argeș - Centrul de zi „Ajută–mă să fiu ca tine ” , potrivit anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu
Autism – Filiala Argeș - Centrul de zi „Ajută–mă să fiu ca tine ” și Direcția
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a prețurilor de vânzare
a spațiilor cu destinație medicală din cadrul Policlinicii Stomatologice
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1046/22.01.2015 al Comisiei pentru vânzarea
spațiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008;
Având în vedere :
O. U.G. nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a
statului sau a unitaților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete
medicale, precum și a spațiilor în care se desfasoară activităţi conexe actului
medical;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin carea s-a
aprobat iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor OUG 68/2008 privind
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ
teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical;
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 10/29.01.2014, nr.37/28.02.2014,
85/30.04.2014 şi 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce
urmează a fi vândute potrivit OUG 68/2008;
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale ;
Avizul secretarului județului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Procesele verbale de negociere a prețurilor de vânzare
a spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical situate în Policlinica Stomatologică,
identificate potrivit anexelor 1- 12 parte integrantă a prezentei hotărâri.

ANEXA
LA Hot. Nr. 9/ 30.01.2015

LISTA PROCESELOR VERBALE DE NEGOCIERE
INCHEIATE PENTRU POLICLINICA STOMATOLOGICĂ

Nr. Nr.Proces-verbal Comisa de vanzare a
crt. spatiilor medicale care fac obiectul OUG
nr.68/2008
1.
160/15.01.2015/730/16.01.2015
2.
161/15.01.2015/731/16.01.2015
3.
162/15.01.2015/732/16.01.2015
4.
163/15.01.2015/733/16.01.2015
5.
164/15.01.2015/734/16.01.2015
6.
165/15.01.2015/735/16.01.2015
7.
166/15.01.2015/736/16.01.2015
8.
9.
10.
11.

167/15.01.2015/737/16.01.2015
168/15.01.2015/738/16.01.2015
169/15.01.2015/739/16.01.2015
170/15.01.2015/740/16.01.2015

12.

171/15.01.2015/741/16.01.2015

Denumire cabinet medical

SC CIOROIU SRL și SC DANECTIC SRL
C.M.I. DINU NICULINA
C.M.I. CHIRCA MARINEL
C.M.I. MORLOVA MONICA
C.M.I. MIHĂILESCU PAUL
C.M.I. MUNTOIU GABRIEL
C.M.I. BUDAN INES + C.M.I. GEANTĂ
ELEONORA
C.M.I. NICOLESCU VICTORIA
C.M.I. VAIDESCU MĂDĂLINA
C.M.I. OPRESCU VIORELA
C.M.I. RADU ROZALINA și DOBRIȚĂ
DOINA
C.M.I. TRÎMBIȚAȘ AMALIA + SÎRBULESCU
MIHALACHE MIRELA
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în Contractele de
vânzare cumpărare a spațiilor cu destinație medicală din cadrul Policlinicii
Stomatologice și împuternicirea Președintelui consiliului județean pentru a
semna la notar Contractele de vânzare cumpărare
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1047/22.01.2015al Direcției Administrație
Publica – Comunități Locale ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin carea s-a
aprobat iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor OUG 68/2008 privind
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ
teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical.
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 10/29.01.2014, nr.37/28.02.2014,
85/30.04.2014 şi 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce
urmează a fi vândute potrivit OUG 68/2008.
Art. 21 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale ;
Avizul secretarului județului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă clauzele contractuale ce vor fi cuprinse în Contractele de
vânzare cumpărare a spațiilor cu destinație medicală - Policlinica Stomatologică,

Anexa
La Hot.nr. 10/30.01.2015
Clauzele contractuale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare – cumparare
ale spatiilor medicale ce au facut obiectul OUG nr.68/2008
În caz de neachitare la termen a ratelor datorate, cumpărătorul va plăti majorări
de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul
majorărilor de întârziere se va modifica prin Legile bugetare anuale.
În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate lunare consecutive
sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră
rezolvit de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără vreo altă
formalitate, iar bunul ce face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de
drept în proprietatea vânzătorului. Sumele achitate de cumpărător până la data
intervenirii rezoluţiunii contractului se returnează cumpărătorului fara dobanda
aferenta acestora.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi executarea acestuia, în
caz de neplată la scadenţă a ratelor, vor fi suportate de cumpărător.
Până la achitarea integrală a restului de preţ se instituie ipoteca asupra spaţiului
ce face obiectul vânzării, conform art. 13 din OUG nr. 68/2008.
Imobilul vandut se declara insesizabil prin acordul liber exprimat al partilor,
caracter opozabil erga omnes pentru toti creditorii prezenti si viitori ai cumparatorului,
bunul neputand fi urmarit pentru satisfacerea vreunei creante prezente sau viitoare
(art.626, raportat la art.2329 din Noul Cod Civil).
In vederea garantării achitării restului de preţ, la care se adaugă şi
dobânda totală, cumpărătorul constituie la data autentificării, dată la care s-a transmis
dreptul de proprietate asupra spaţiului medical conform procesului-verbal al Comisiei
pentru vânzarea spaţiilor medicale prin care s-a negociat şi s-a stabilit preţul de
vânzare, o ipotecă de rang I(unu) în favoarea judetului Arges asupra imobilului.
Debitorul ipotecar se obligă să nu înstrăineze imobilul adus în garanţie şi să nu
greveze cu sarcini sau ipoteci, fără consimţământul creditorului ipotecar şi este de
acord ca în situaţia nerespectării obligaţiilor contractuale din prezentul contract să se
treacă la executarea silită a garanţiei.
Debitorul ipotecar şi creditorul ipotecar, consimt la înscrierea ipotecii
de RANG I (unu), a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, precum si a clauzei de
insesizabilitate în cartea funciară.
Interdicția de înstrăinare și grevare cu sarcini sau ipoteci, precum și
insesizabilitatea imobilului va fi pe toată perioada achitării ratelor de preț. În situația

achitării integrale anticipate a prețului de vânzare-cumpărare de către cumpărător,
interdicția de înstrăinare și grevare cu sarcini sau ipoteci, precum și clauza de
insesizabilitate vor putea fi radiate din cartea funciară în condițiile art. 185 alin.7 litera
c din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014, anterior împlinirii termenului, pe baza
declarației în formă autentică a vânzătorului.
În situația achitării integrale a prețului de vânzare-cumpărare de către
cumpărător, clauza de insesizabilitate asupra imobilului ce face obiectul contractului
nu va mai fi inserată în contract și nu va mai fi notată în cartea funciară.
Toate cheltuielile ocazionate cu înscrierea ipotecii si a clauzei de insesizabilitate
în cartea- funciară sunt în sarcina cumpărătorului.
De la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare plata taxelor şi
impozitelor datorate către stat pentru imobilul ce face obiectul contractului vor fi în
sarcina cumpărătorului.
Imobilul dobândit prin contract nu poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de
către cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale
şi/sau a activităţilor conexe actului medical potrivit art. 10 alin. 2 din OUG nr.
68/2008.
In cazul nerespectării acestei obligaţii, contractul de vânzare-cumpărare se
consideră rezolvit de drept fară a mai fi necesară punerea în întârziere şi fară vreo altă
formalitate, iar bunul ce face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de
drept în proprietatea vânzătorului. Sumele achitate de cumpărător până la data
intervenirii rezoluţiunii contractului se returnează cumpărătorului, fară dobânda
aferentă acestora.
In temeiul Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, astfel
cum a fost modificată şi completată, Biroul Notarului Public urmează a efectua toateformalităţile de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
competent.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării proiectului “Centrul Europe Direct Argeș”
pe anul 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean si Raportul nr. 962/21.01.2014 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură ;
Având în vedere:
Acordul Cadru nr. AC/2013-2017(COMM/B/BC/IB/ARES (2013)
523197) încheiat între Reprezentanta Comisiei Europene în România și
Biblioteca Județeana ,,Dinicu Golescu” Argeș;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 31/28.08.2012 privind
aprobarea acordului de principiu pentru cofinantarea de către Consiliul
Județean Argeș a proiectului ,,Centru Europe Direct-Argeş” al Bibliotecii
Județene “Dinicu Golescu” Arges, în perioada 2013-2017;
Adresa nr. 907/20.01.2015 a Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescu”
Argeș;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă cofinantarea proiectului ,,Centrul Europe DirectArgeş”, pe anul 2015, cu suma de 13600 Euro.
ART.2. Serviciul Relații Internationale Tineret Cultură și Direcția
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Adunarea Regiunilor
Europene, pe anul 2015

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean
și Raportul nr. 331/12.02.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale Tineret
Cultură ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 9/24.04.1997 prin care s-a
aprobat ca județul Argeș să devină membru al Adunării Regiunilor
Europene ;
Art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor Europene;
Adresa nr. 14324/21.10.2014 a Adunării Regiunilor Europene ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă plata cotizației în cuantum de 5934,46 euro pentru Adunarea
Regiunilor Europene, pe anul 2015.
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația Internațională a
Regiunilor Francofone, pe anul 2015

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean
și Raportul nr. 330/12.01.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale Tineret
Cultură ;
Având în vedere:
Art. 6 din Statutul Asociației Internaționale a Regiunilor Francofone;
Adresa nr. 206/15.01.2015 a Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor
Francofone;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă plata cotizației în cuantum de 2500 euro pentru
Asociația Internațională a Regiunilor Francofone, pe anul 2015.
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret
Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația Regiunilor și
Orașelor din Europa pentru Cultură „Les Rencontres”, pe anul 2015

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean
și Raportul nr. 546/14.01.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale Tineret
Cultură ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 127/30.08.2006 prin s-a aprobat
asocierea Județului Argeș la Asociația Regiunilor și Orașelor din Europa
pentru Cultură “Les Rencontres”.
Art. 7 din Statutul Asociației Regiunilor și Orașelor din Europa pentru
Cultură „Les Rencontres”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă plata cotizației în cuantum de 1560 euro pentru
Asociația Regiunilor și Orașelor din Europa pentru Cultură „Les Rencontres”,
pe anul 2015.
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret
Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rețelei scolare a învățământului special liceal/postliceal
din județul Argeș pentru anul școlar 2015 – 2016

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean si Raportul nr. 961/21.01.2015 al Serviciului Relații Internaționale,
Tineret, Cultură;
Având în vedere:
Art. 61 din Legea nr. 1/2011, actualizată, a educației naționale;
Avizul conform al Ministerului Educatiei și Cercetării Științifice
comunicat prin adresa nr. 25107/14.01.2015 , înregistrata la consiliul
judetean cu nr. 632/15.01.2015.
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă rețeaua școlară a învățământului special liceal/postliceal din
județul Argeș pentru anul școlar 2015-2016, conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul Relații Internaționale, Tineret, Cultură va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Anexa
La Hot. Nr. 15/30.01.2015

Rețeaua școlară a învățământului special liceal/postliceal din județul
Argeș pentru anul școlar 2015-2016

Nr.
crt.

Unitatea de învăţământ special

Niveluri de învăţământ
şcolarizate

1.

CENTRUL
ŞCOLAR
DE
EDUCAŢIE
INCLUZIVĂ „SFÂNTA FILOFTEIA” Ştefăneşti

SPE LIC/POS

2.

CENTRUL
ŞCOLAR
DE
EDUCATIE
INCLUZIVĂ „SFÂNTUL NICOLAE” Câmpulung

SPE LIC/POS
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de management la instituţiile de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
judetean și Raportul nr.963/21.01.2015 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură ;
Având în vedere:
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 68/2013;
Legea nr. 185/2014 privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2013 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură.
Raportul comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Serviciul Relații Internaționale Tineret Cultură, Serviciul Resurse
Umane, Direcția Administrație Publică – Comunități Locale și instituțiile de
cultură din subordinea consiliului județean vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări
cultural-artistice, științifice, sportive și sociale pe anul 2015, ce vor fi
organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile
subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor susține
aceste activități
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele Consiliului
Județean Argeș și Raportul nr. 964/21.01.2015 al Serviciul Relații Internaționale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale , aprobată prin Legea nr.143/2007;
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;
Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicată;
O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte
aprobată prin Legea nr. 353/2007;
O.G. nr. 51/1998, modificată și completată deLegea nr. 245/2001
O.G. nr. 2/2008 aprobata prin Legea nr. 199/2008 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor si proiectelor culturale;
Legea nr.273/2006 a finantelor publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
Art. 91 alin 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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, republicată,
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1.(1). Se aprobă Calendarul principalelor activități și manifestări culturalartistice, ştiinţifice, sportive și sociale pe anul 2015, ce vor fi organizate și
sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituţiile de cultură aflate în
subordinea acestuia, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2).Activitățile și manifestarile cuprinse în anexa 1 vor fi realizate, după
caz, pe baza de protocol de colaborare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțării nerambursabile de
la bugetul local, alocate pentru activități non- profit de interes general,
conform Legii nr. 350/2005 și pentru proiectele structurilor sportive
în anul 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.965/21.01.2015 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură ;
Având în vedere:
Art. 28 din Legea Tineretului nr.350/ 2006;
Art. 91 pct. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată,
Legea nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr.350/ 2005 privind finanțările nerambursabile;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea finanțărilor
nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes general,
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul privind finantarea nerambursabila de la
bugetul local pentru proiectele structurilor sportive pe anul 2015 , conform
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și
Meserii Pitești
Consiliul Județean Argeș ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.947/ 21.01.2015 al Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraţiei publice locale, republicată,
Hotărârea consiliului județean nr. 156/28.08.2014 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Școlii populare de Arte și Meserii
Pitești .
Avizul secretarului județului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă modificarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și
Meserii Pitești aprobat prin Hotărârea consiliului județean nr.156/28.08.2014,
astfel :
- postul „ Referent de specialitate – gradul II „ se tranformă în
„Referent de specialitate – debutant” .
ART.2. Anexa 2 la Hotărârea consiliului județean nr.156/28.08.2014
modifică corespunzător.

se
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HOTĂRÂRE
privind înființarea Casei de Tip Familial Câmpulung
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.605/12.01.2015 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Arges ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 255/19.12.2013 prin care s-a
aprobat Contractul de Asociere nr. 32.662/2013 încheiat între Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Fundația
SERA Romania și Consiliul Județean Argeș;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 200/31.10.2014 prin care s-a
modificat termenul de finalizare;
HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale şi a necesităţilor reale de îngrijire a beneficiarilor copii cu
dizabilităţi;
Hotărârea nr. 1/28.01.2015 a Colegiului Director al D.G.A.S.P.C.Argeș;
Avizul secretarului județului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Începând cu data de 15.03.2015 se înființează Casa de Tip Familial
Câmpulung cu o capacitate de 12 locuri pentru copii cu dizabilități, cu sediul în
mun. Câmpulung , str .Plevnei, nr. 4A, componentă fără personalitate juridică
aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.655/15.01.2015 al Direcției Generale de Asistență
Socială si Protectia Copilului Arges;
Având în vedere:
H.C.J. nr. 225/21.11.2014 privind aprobarea organigramei Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,actualizată și
republicată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 255/19.12.2013 prin care s-a
aprobat Contractul de Asociere nr. 32.662/2013 încheiat între Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Fundația
SERA Romania și Consiliul Județean Argeș;
Hotararea
nr.
1/28.01.2015
a
Colegiului
Director
al
D.G.A.S.P.C.Arges;
Hotararea
nr.
2/28.01.2015
a
Colegiului
Director
al
D.G.A.S.P.C.Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1.(1). Se aprobă modificarea organigramei
Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş pe anul 2015, potrivit anexei ,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind înlocuirea unui membru al
Consiliului de Administraţie şi al Comitetului de Audit la Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 264/21.01.2015 al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A;
Având în vedere:
Art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale,actualizată și republicată;
Art. 5 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, desemnarea membrilor consiliului de administraţie,
inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului
Finanţelor Publice,
H.C.J. nr. 138/25.07.2014 privind numirea membrilor Consiliului de
Administraţie la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.;
Ordinul Ministrului Finanaţelor Publice nr. 1721/12.12.2014, comunicat
Consiliului Judeţean Argeş prin Adresa nr.729987/NB/16.12.2014
Rapoartele comisiilor de specialitate K2, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1.(1). Se înlocuieste d-na. Niculae Mihaiela - membru in Consiliul de
Administratie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A –
reprezentantul Ministerului Finantelor Publice cu d-na. Andreescu Nely
Cerasela, consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia
Generală de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului.
(2). D-na. Andreescu Nely Cerasela , reprezentantul Ministerului
Finanţelor Publice va fi si membru in Comitetul de audit al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
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HOTĂRÂRE
privind transmiterea sectorului de drum național din proprietatea
publica a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, în
domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului
Județean Argeș, precum și declasarea tronsonului de drum național DN
73D cuprins între localitațile Ciumești (km 0+000) și Valea Stânii (km
9+670) din categoria funcțională a drumurilor de interes național și
încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 276/22.01.2015 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. 92/901/13.01.2015 a Direcţiei Pregătire Proiecte din cadrul
Companiei Naţionale 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 Ministerului Transporturilor,
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, având datele de identificare prezentate în Anexă,
parte integranta din prezenta hotărâre.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES

Anexa
La Hot nr. 23/30.01.2015

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

Nr. Indicativ
crt.
nou
0

1

Traseul drumului
2

A. DRUMURI JUDETENE
1
DJ 733 Ciumeşti (DN 73) - Colibaşi –
Mioveni – Racoviţa (DN 73D)

Pozitia kilometrică Lungime
Origine Destinaţie reală
(km)
3

4

0+000

9+670

5

9,670

Provine
din
6

Drum naţional DN 73D
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HOTĂRÂRE
privind infiintarea Asociatiei „Produs de Arges – Muscel”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive nr. 17032/04.12.2014 prezentată de d-l.
Consilier judetean Narcis Sofianu ;
Având în vedere:
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii ;
Avizul secretarului judeţului.
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 și K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă demararea procedurilor privind constituirea unei
asociatii cu denumirea „Produs de Arges – Muscel”, avand ca scop dezvoltarea
durabila a judetului Arges prin promovarea produselor agricole, mestesugaresti,
a traditiilor populare si a obiectivelor turistice din zona Arges – Muscel .
ART.2. Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei vor fi aprobate prin
hotarare a consiliului judetean.
ART.3. Se imputerniceste dl.consilier judetean Narcis Sofianu sa
intocmeasca Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si sa le depuna la Consiliul
Judetean Arges .

