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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului Banică Gheorghe
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum și Raportul nr. 3937/20.03.2015 al Direcției Administrație
Publică Comunități Locale;
Având în vedere :
• Adresa Partidului Național Liberal nr. 732/11.02.2015 inregistrată la
Cabinetul secretarului județului Argeș cu nr. 45/sj/02.03.2015, privind
propunerea de validare .
• Art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind statutul aleșilor
locali;
• Art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorității
administrației publice locale, actualizată;
• Raportul Comisiei de validare nr.61/SJ/19.03.2015 ;
• Raportul comisiei 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 validează mandatul de consilier județean al domnului Banică Gheorghe,
membru al Partidului Național Liberal, înscris pe lista Uniunii Social Liberale la
alegerile pentru Consiliul Județean Argeș din data de 10.06.2012 .
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HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului Frațică Iulian
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum și Raportul nr. 3936/20.03.2015 al Direcției Administrație
Publică Comunități Locale;
Având în vedere :
• Adresa Partidului Național Liberal nr. 742/16.03.2015 înregistrată la
Cabinetul secretarului județului Argeș cu nr.60/sj/17.03.2015 privind
propunerea de validare .
• Art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004, actualizata, privind statutul aleșilor
locali;
• Art.96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorității
administrației publice locale, actualizată;
• Extras din registrul partidelor politice;
• Protocolul de fuziune prin contopire între PDL și PNL ;
• Raportul Comisiei de validare 62/SJ/19.03.2015;
• Raportul comisiei 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 validează mandatul de consilier județean al domnului Frațică Iulian,
înscris pe lista Alianței pentru Argeș și Muscel la alegerile pentru Consiliul
Județean Argeș din data de 10.06.2012.
ART.2. Domnul consilier Frațică Iulian va fi membru al Comisiei pentru
Administrație Publică Locală, Juridică, Ordine publică – K5.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenței Consiliului Consultativ al Unității de
Asistență Medico-Socială Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 2839/05.03.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul
din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară
activități de asistență medicală comunitară;
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Hotărârea consiliului județean nr.131/15.12.2003 privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale înființate de
Consiliul Județean Argeș;
Adresa nr. 124/27.02.2015 a U.A.M.S. Dedulești;
Raportul comisiei de specialitate 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 desemnează doamna Rădulescu Camelia, Șef Serviciu Evidență și
Plată Prestații Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, ca reprezentant al Consiliului Județean Argeș în
Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Socială Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 3470/12.03.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Instrucțiunile nr. 507/07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale aprobate prin
H.G. nr. 412/2003;
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de
asistență medicală comunitară;
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Adresa nr. 149/11.03.2015 a U. A. M. S. Dedulești;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Sociala Dedulești, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

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

www.cjarges.ro

HOTRARAE
privind aprobarea alocației zilnice de hrană și a cuantumului contribuției
lunare de întreținere pentru persoanele institutionalizate în Unitatea de
Asistență Medico-Socială Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 3469/12.03.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Ordinul nr. 2126/2014 al M.M.F.P.S.P.V privind 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 pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem
integrat şi cantinelor sociale;
O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes
județean și local, actualizată;
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
și actualizată;
H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private
de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu
dizabilităţi şi persoanelor vârstnice,
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Hotărârea nr. 68/28.10.2008 privind aprobarea alocației zilnice de hrană pentru
persoanele institutionalizate în unitățile medico-sociale;
Hotărârea nr. 122/27.09.2007 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare
de întreținere pentru persoanele institutionalizate în unitățile medico-sociale;
Adresa nr. 149/11.03.2015 a U. A. M. S. Dedulești;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Arges aprobata prin Hotararea
nr.184/30.09.2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 6068/13.03.2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Arges ;
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;
Cererea inregistrata la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 1664/04.02.2015 şi la
DGASPC Argeş cu nr. 2981/06.02.2015 privind demisia d-nei. Stoica
Mihaela Adriana membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Arges.
Hotararea C.J.Arges nr. 184/30.09.2014 privind reorganizarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ;
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. Se aprobă actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Arges , astfel:
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HOTĂRÂRE
pentru constituirea Comitetului de conciliere privind contractul de
parteneriat public privat înregistrat cu nr. 10833 din 18.11.2004 la Consiliul
Județean Argeș și cu nr. 315 din 19.11.2004 la Ara Software Group S.R.L.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 2415 / 12.03.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Adresa nr. 12/19.02.2015 a partenerului din Contractul de Parteneriat
Public și Privat – Ara Software Group S.R.L.;
Adresa nr. 249 / 27 .02. 2015 a S.C. Ara Software Group S.R.L. ;
Contractul de parteneriat public privat înregistrat cu nr. 10833 din
18.11.2004 la Consiliul Județean Argeș și cu nr. 315 din 19.11.2004 la
Ara Software Group S.R.L
Raportul comisiei de specialitate 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 constituirea Comitetului de conciliere privind contractul de
parteneriat public privat înregistrat cu nr. 10833 din 18.11.2004 la Consiliul
Județean Argeș și cu nr. 315 din 19.11.2004 la Ara Software Group S.R.L., în
următoarea componență nominală:
Dna. Molfea Adriana – consilier juridic - U.I.P- reprezentant - C.J.A;
Dna. Mocanu Eugenia Carmen - șef serviciu - Financiar Contabilitate reprezentant - C.J.A;
Dl. Gabriel Bumb - reprezentant Ara Software Group S.R.L.;
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței Comisiei paritare privind
transportul public județean

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
Județean şi Raportul nr. 3717/17.03.2015 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport;
Având în vedere:
Art. 16, alineatul (3), litera b), din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, modificată și completată prin Legea nr.163 /2011;
Hotărârea consiliului județean nr. 24/19.03.2008 privind aprobarea
componenței Comisiei paritare pentru avizarea Programului județean de
transport persoane și atribuirea traseelor, modificată și completată
ulterior;
Decizia Autorităţii Rutiere Române nr.1586/09.03.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței Comisiei paritare
privind transportul public județean, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcția Administrație Publică - Comunități Locale, Biroul Autoritatea
Județeană de Transport și persoanele nominalizate în anexa de la art.1 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr.___la Hotărârea nr.49/26.03.2015
1. Componenţa comisiei paritare
Comisia paritară este compusă din doi membri, din care:
Un reprezentant al Consiliului Judeţean Argeş:
- Ungureanu Aurel Romus – Şef birou, Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport;
În situaţia absenţei motivate la lucrările comisiei a domnului Ungureanu Aurel Romus,
acesta va fi suplinit de domnul Voican Crinu - Inspector de specialitate, Biroul
Autoritatea Judeţeană de Transport;

`

Un reprezentant al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Argeş:
- Gheorghe Ion – Şef Agenție;
În situaţia absenţei motivate la lucrările comisiei a doamnei Nicolae Carmen Elena,
aceasta va fi suplinită de domnul Nicolae Carmen Elena - Referent de specialitate IA;

2. Funcţionarea comisiei paritare
2.1 Comisia paritară se întruneşte la solicitarea Consiliului Judeţean Argeş de către
Autoritatea Judeţeană de Transport la termenele şi în condiţiile prevăzute în Ordinul nr.353 din
23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare (actualizat) a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007 (actualizată), emis de Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative, la sediul Consiliului Judeţean Argeş;
2.2 În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea judeţeană de
transport convoacă comisia paritară în maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor privind
traseele atribuite;
2.3 Comisia paritară este valabil întrunită în prezenţa ambilor membri (sau suplinitori);
2.4 În cazul în care, în urma convocării, membrii comunică în scris că din motive
obiective nu pot participa la şedinţa comisiei paritare, vor fi convocaţi suplinitorii;
2.5 Lucrările comisiei paritare se consemnează într-un proces-verbal întocmit la sediul
Consiliului Judeţean Argeş - Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport ;
2.6 Procesul-verbal al şedinţei comisiei paritare cuprinde următoarele:
a) data şi ora la care s-a întrunit comisia paritară;
b) ordinea de zi;
c) problemele discutate şi soluţiile propuse;
d) numele şi semnătura membrilor comisiei paritare.
3. Atribuţiile comisiei paritare
3.1 Asigură propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, conform art.16, alin.(3), lit.b) din Legea
nr.92/2007- actualizată.
3.2 Propune emiterea/eliberarea de către Agenţia A.R.R. Agenţia Argeş a licenţelor de
traseu prin hotărâre de consiliu judeţean pe baza rezultatelor şedinţelor de atribuire a traseelor
prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, afişate pe site de Centrul Naţional de Management
pentru Societatea Informaţională, potrivit art.37 alineatul (10), din Legea nr.92/2007 actualizată.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberării licenţei de traseu
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 3716/17.03.2015 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport ;
Având în vedere:
Hotărârea Comisiei paritare nr.3243/09.03.2015, privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţeli de traseu;
Art.16, alin. (3), lit. b) coroborat cu art.37 alin.(10) din Legea nr. 92/2007
(modificată de Legea 163/2011) a serviciilor de transport public local;
Art. 19 alin. 1) din Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificăt de Ordinul
M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia;
Raportul comisiilor de specialitate 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,

HOTĂRAȘTE:
ART.1.Se aprobă atribuirea serviciilor de transport public de persoane efectuate
prin curse regulate operatorului de transport rutier din anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre, în vederea eliberării de către A.R.R. - Agenţia Argeş a licenţei
de traseu, cu valabilitate până în 2019.
ART.2. Autoritatea Județeană de Transport, Direcția Administrație Publică –
Comunități Locale și Autoritatea Rutieră Română – Agenția Argeş vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării 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. 3715/17.03.2015 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport;
Având în vedere:
Art. 17 din Legea nr. 92/2007 (modificată de Legea 163/2011) a serviciilor
de transport public local;
Prevederile art.31, art. 33, art. 34 și art.35 ale Ordinului M.I.R.A.
nr.353/2007 (modificăt de Ordinul M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea
Normelor de aplicare ale acesteia;
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.
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HOTĂRÂRE
privind darea in administrare Consiliului Local Pitesti a unui spatiu in care isi
desfasoara activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor al Municipiului Pitesti situat in imobilul din str. Craiovei nr.19,
bloc E3c, aflat in domeniul public al Judetului Arges
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul comun nr.3945 / 20.03.2015 al Direcţiei Tehnice si Direcţiei
Administraţie Publică – Comunitaţi Locale ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.84/01.07.2005 privind atribuirea în
folosinţă gratuită Consiliului Local al Municipiului Piteşti unele spaţii în care să
funcţioneze Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor al
municipiului Piteşti în imobilul situat în Piteşti, strada Craiovei nr. 19, bloc
E3c ;
H.G. nr. 2344/14.12.2004 privind trecerea unei părţi din imobilul situat în
Piteşti, bloc E3c aparţinând M.A.I., în domeniul public al Judeţului Argeş în
scopul înfiinţării, organizării şi funcţionării serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor ;
Adresa nr. 3316/03.02.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
2592/23.02.2015 a Primăriei Municipiului Piteşti
Art. 91 alin.(1) lit.c si art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată si actualizata;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare, pe o perioada de 10 ani, Consiliului
Local al Municipului Pitesti a unui spaţiu in suprafata de 264 mp. pentru
continuarea activitatii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor modalități de administrare a imobilului situat în
Municipiul Câmpulung, str.Matei Basarab nr. 68, aflat în domeniul public al
Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul comuna nr 3943/ 20.03.2015 al Direcţiei Tehnice si Direcţiei
Administraţie Publică – Comunitaţi Locale ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 53/25.06.2002 privind atribuirea în
folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi ulterior
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor al municipiului
Câmpulung;
H.G. nr.1224/06.12.2001 privind trecerea imobilului (S+P+4E), în suprafaţă
utilă totală de 1054, 97 mp, situat în Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 68
aparţinând R.A.A.P.P.S. în domeniul public al Judeţului Argeş în scopul
înfiinţării, organizării şi funcţionării unor serviciilor publice comunitare ;
Adresa nr. 20263/18.02.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
2686/25.02.2015 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung ;
Art. 91 alin.(1) lit.c si art. 123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată si actualizata ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare, pe o perioada de 10 ani, Consiliului
Local Câmpulung a unui spaţiu in suprafata de 152,01 mp , pentru continuarea
activitatii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al
Municipiului Câmpulung, situat în imobilul din str.Matei Basarab nr.68, aflat în
domeniul public al judeţului Argeş, identificat conform releveelor 1- 2 - anexa,
parte integranta din prezenta hotarare.
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu in suprafata de 31,35 mp Uniunii Naţionale
pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş, situat în imobilul
din municipiul Câmpulung, str.Fraţii Goleşti nr.1, aflat in domeniul public al
judetului Arges
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3841/19.03.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art.21 şi 22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată şi actualizată;
Art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată;
Adresa nr. 111/09.02.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
1843/09.02.2015 a Uniunii Naţionale pentru Progresul României;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1.(1). Se aprobă închirierea pe o perioada de 2 ani, Uniunii Naţionale
pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş, a unui spaţiu în
suprafaţă de 31,35 mp, situat la etajul I al imobilului – clădire din municipiul
Câmpulung, str.Fraţii Goleşti nr.1, imobil aflat în domeniul public al judeţului
Argeş, identificat conform anexei 1, parte intergranta din prezenta hotărâre.
(2). Uniunea Naţionala pentru Progresul României, are drept de folosire
şi obligaţia de întreţinere a spaţiilor comune împreună cu ceilalţi locatari ai
imobilului - clădire situat in Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr.1.
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu in suprafata de 16 mp. cu destinaţia de
activitati comerciale situat in incinta Spitalului Orăşenesc ’’Regele Carol I’’
Costeşti, aflat in domeniul public al judetului Arges
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3944/20.03.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art.14,15 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
Art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată;
Adresa Spitalului Orăşenesc ’’Regele Carol I” Costeşti nr.617/19.01.2015,
înregistrată la Consiliul Judeţean.Argeş sub nr. 955./21.01.2015;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.32/24.03.2010 pentru aprobarea
procentului repartizat Consiliului Judeţean Argeş din sumele încasate cu titlu de
chirii pentru spaţiile aflate în domeniul public al Judeţului Argeş ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă închirierea, pentru o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu cu
destinaţia de activitati comerciale in suprafata de 16 mp., situat in incinta
Spitalului Orăşenesc ’’Regele Carol I’’ Costeşti, str. Industriei, nr.19, identificat
conform planului – anexa parte integranta din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unui teren in suprafata de 63 m.p. situat în incinta
fostului Spital ’’Dr.Ion Crăciun’’ Călineşti, pentru activităţi farmaceutice
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3840/19.03.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art.14,15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
Art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată;
Adresa înregistrată la C.J.Argeş sub nr. 16473/24.11.2014 privind solicitarea
inchirierii terenului ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă închirierea, pentru o perioadă de 5 ani, a unui teren in
suprafata de 63 m.p. situat în incinta fostului Spital ’’Dr.Ion Crăciun’’ Călineşti, în
scopul desfăşurării comerţului cu amănuntul al produselor farmaceutice, identificat
conform planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate – anexă,
parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 30 de zile de adoptarea prezentei hotărâri, se vor initia
procedurile legale de inchiriere a terenului identificat la art.1.
ART.3. Direcţia Tehnică si Direcţia Economica, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .
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HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţa de 1325,09 mp, situat în
municipiul Piteşti, str.Victoriei nr.9, judeţul Argeş, în vederea constituirii
dreptului de superficie către S.C.Actual S.R.L. asupra terenului în suprafaţa
de 63,03 mp aferent construcţiei deţinute în proprietate şi trecerea acestuia în
domeniul privat
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3983/20.03.2015 al Direcţiei Tehnice şi Directiei
Administraţie Publică – Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Art.693 şi următoarele din Codul Civil republicat, actualizat – Legea nr.
287/2009 ;
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
- actualizată şi republicată;
Art.10 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art.25 alin.2, art.26 alin.8 şi art.28 alin.1 din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată şi actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafaţa de 1325,09 mp,
situat în municipiul Piteşti, str.Victoriei nr.9, judeţul Argeş, în vederea constituirii
dreptului de superficie in favoarea S.C.Actual S.R.L. asupra terenului în suprafaţa
de 63,03 mp aferent construcţiei deţinute în proprietate şi trecerea acestuia în
domeniul privat, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind trecerea in domeniul privat a imobilului teren in suprafata de
1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1 in
vederea constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION
IMPEX SRL asupra terenului in suprafata de 250 mp.

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul comun nr. 4000/20.03.2015 al Direcţiei Tehnice şi Directiei
Administraţie Publică – Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
- actualizată şi republicată;
Art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art.25 alin.2, art.26 alin.8 şi art.28 alin.1 din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată şi actualizată;
Art.693 şi următoarele din Codul Civil republicat, actualizat – Legea nr.
287/2009 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă trecerea in domeniul privat a imobilului teren in suprafata
de 1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1, in vederea
constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION IMPEX SRL asupra
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome de Drumuri Judeţene Argeş
R.A. a unei staţii de mixturi asfaltice aflată în domeniul privat al Judeţului
Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.3842/19.03.2015 al Direcţiei Tehnice ;
Având în vedere:
Contractul de furnizare nr. 16943/03.12.2014 încheiat cu SC Vikos Impex
Utilaje SRL ;
Procesul- verbal de recepţie privind lucrarea „Punere în funcţiune a staţiei de
asfalt DS 18537”, înregistrat sub nr. 3101/04.03.2015;
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
- actualizată şi republicată;
Art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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 şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare, pe o perioada de 8 ani, Regiei
Autonome de Drumuri Judeţene Argeş R.A. a „Staţiei de mixturi asfaltice DS
18537” , aflată în domeniul privat al Județului Argeş și amplasată în comuna
Căteasca Județul Argeș, având următoarele caracteristici:
Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

2.1.20.6.

Staţie de mixturi DS-18537U
asfaltice
64t/h

2014

2014

3.014.934,76

Durata
normala
de
amortizare
8 ani

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

descu

www.cjarges.ro

HOTARARE
privind modificarea si completarea componentei Comisiei Tehnico –
Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean ,
insotita de Raportul comun nr. 3855/19.03.2015 al Directiei Investitii si Directiei
Tehnice;
Având în vedere :
Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, actualizata;
Hotararea consiliului judetean, nr.15/12.07.2012 privind infiintarea Comisiei
Tehnico – Economice la nivelul Consiliului Judetean Arges modificata si
completata prin Hotararea nr. 80/24.04.2013;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2 si K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba modificarea si completarea Comisiei Tehnico –
Economice constituita la nivelul consiliului judetean, in urmatoarea componenta
nominala :
Presedinte: - Dorin Marasoiu

- Vicepresedinte C.J. Arges

Membri:

- p.Arhitect sef
- Directia Economica
- Directia Administratie Publica
Comunitati Locale
- Directia Tehnica
- Directia Investitii
- Directia Investitii

- Doru Tache
- Constantin Voicu
- Alisa Ciobanu
- Alin Stoicea
- Sorin Ivascu
- Maria Grigore

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind evaluarea activității Consiliului de administratie al Regiei Autonome
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
pe anul 2014
Consiliul Judetean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul de activitate nr.833/18.03.2015 al Consiliului de administratie
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş R.A.
Având în vedere:
Art.58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, modificată și completată;
Art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 232 / 26 .11.2013 privind numirea
membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.262/ 22. 12. 2014 privind stabilirea
perioadei în care se realizează evaluarea activității consiliilor de
administraţie ale regiilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ;
Raportele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5.
Avizul secretarului județului Argeș .
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
H O T Ă R ĂȘ T E :
ART.1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.,
conform anexei , parte integranta din prezenta hotarare.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind evaluarea activității Consiliului de administratie al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A.pe anul 2014
Consiliul Judetean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul de activitate activitate nr.387/23.03.2015 al Consiliului de
administratie al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Având în vedere:
Art.58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, modificată și completată;
Art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 138/ 25. 07.2014 privind numirea
membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.actualizata prin Hotararea nr. 22/30.01.2015 ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.262/ 22. 12. 2014 privind stabilirea
perioadei în care se realizează evaluarea activității consiliilor de
administraţie ale regiilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ;
Raportele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 si K5.
Avizul secretarului județului Argeș .
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
H O T Ă R ĂȘ T E :
ART.1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexei , parte integranta din
prezenta hotarare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
pe anul 2015
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 752/11.03.205 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.;
Având în vedere:
Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Judeţean Argeş privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Argeş R.A. ;
Ordinul nr.2031/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a
acestuia;
Hotararea Consiliului de administratie din data de 18.03.2015, privind
avizarea bugetului pe anul 2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A pe anul 2015,
conform anexelor 1-12, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2015
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, însoțit de Raportul nr. 137/23.03.2015 și Nota de fundamentare intocmite
de Regia Autonoma Județeana de Drumuri Argeș R.A.
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.158/25.08.2010 privind înființarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș RA;
Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015;
Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, actualizată;
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/19.12.2013 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2015 și a anexelor de fundamentare, actualizat;
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 aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Arges R.A. pe anul 2015, conform anexelor 1-8, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonoma Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTARARE
privind aprobarea taxelor practicate in anul 2015 de Consiliul Judetean Arges
pentru drumurile judetene reabilitate prin Programul Operational Regional
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 3852/19.03.2015 al Direcţiei Investitii ;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
Art. 22, 41 si 47 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificarile si
completările ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor ;
Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5, K6 precum şi avizul
secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1). Se aproba taxele, cuprinse in anexa, practicate in anul 2015 de Consiliul
Judetean Arges pentru drumurile judetene reabilitate prin Programul Operational
Regional , respectiv :
DJ 703 I : Merisani (DN 7 C) – Musatesti – Bradulet – Bradet –
Lac Vidraru (DN 7 C), km 28+822 – 53+600, L = 24,778 km;
DJ 730 : Podu Dambovitei (DN 73) – Dambovicioara – Ciocanu – Lim.
Jud. Brasov, km 0+000 – 10+238, L = 10,238 km;
DJ 734 : Voinesti (DN 73) – Leresti – Voina, km 0+000 – 19+232, L =
19,232 km .
(2).Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale
S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 3576/13.03.2015 al S.C. Jud Paza si Ordine AG S.R.L.;
Având in vedere:
• Raportul admnistratorului S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.;
• O.M.F.P nr. 41 / 17 .01. 2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economicofinanciari 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 O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și 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 situatiile financiare ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG
S.R.L., pe anul 2014, conform anexelor 1- 2 , parte integranta din prezenta
hotarare.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 173/30.09.2014 privind
aprobarea Contractului de Asociere a Județului Argeș cu Județul Dâmbovița,
Județul Giurgiu și Județul Teleorman în vederea realizării în comun a
proiectului “Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 503” compus
din diferite tronsoane pe traseul județelor amintite
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.3854/19.03.2015 al Direcției Investitii.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
completată, modificată şi republicată;
Adresa nr. 3343/09.02. 2015 a ADR – SUD MUNTENIA ;
Hotararea nr. 173/30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a
Județului Argeș cu Județul Dâmbovița, Județul Giurgiu și Județul Teleorman
în vederea realizării în comun a proiectului “Reabilitarea/modernizarea
drumului județean DJ 503” compus din diferite tronsoane pe traseul
județelor amintite;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 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, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂȘTE :
ARTICOL UNIC. Articolul 1 al hotararii consiliului judetean nr.
173/30.09.2014 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotararii nr. 174/30.09.2014 privind aprobarea
Contractului de Asociere a Județului Argeș cu Județul Giurgiu și Județul
Teleorman în vederea realizării în comun a proiectului
“Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 504” compus din diferite
tronsoane pe traseul județelor amintite
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3853/19.03.2015 al Direcției de Investitii .
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
completată, modificată şi republicată;
Hotararea nr. 174/30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a
Județului Argeș cu Județul Giurgiu și Județul Teleorman în vederea realizării
în comun a proiectului “Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ
504” compus din diferite tronsoane pe traseul județelor amintite ;
Adresa nr.3343/09.02. 2015 a ADR –SUD MUNTENIA ;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 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, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂȘTE :
ARTICOL UNIC. Articolul 1 al hotararii consiliului judetean nr.
174/30.09.2014 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
„Se aprobă Contractul de Asociere a Județului Argeș cu Județul Giurgiu
și Județul Teleorman prin consiliile judetene respective, în vederea realizării în
comun a proiectului “Modernizarea drumului judetean DJ 504 pe traseul
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei, statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale
Teatrului “ Al. Davila “ – Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 3779/18.03.2015 al Serviciului Relații Internaționale,
Tineret, Cultură;
Având în vedere :
H.C.J. Argeș nr. 216/31.10.2014 privind actualizarea organigramei, statului de
funcţii și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului “
Al.Davila “ – Pitești;
O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte,
precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;
Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de
drept public;
O.U.G. nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
actualizată;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată;
Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
Adresa nr. 3695/17.03.2015 a Teatrului “ Al.Davila “ – Pitești;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.Se aprobă organigrama şi statului de funcţii ale Teatrului „Al. Davila”
Pitesti, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie
“Sf. Maria” Vedea
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 2579/ 16.03.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 188 din 30.09.2014 privind
actualizarea statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea.
Art. 182 lit. a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 678/02.06.2010 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
persona, actualizat;
O.M.S. nr. 1706/2007 privind organizarea unităților de primire a urgențelor,
actualizat;
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. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calitatii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților adminisțratiei publice locale;
O.M.S. nr. 39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice de
aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie
,,Sf. Andrei” - Valea Iasului
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1755/11.03.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 61 din 31.03.2014 privind
actualizarea statul de funcții al Spitalului de de Pneumoftiziologie ,,Sf.
Andrei” - Valea Iașului;
Dispoziția nr. 317/12.06.2013 privind aprobarea noii structurii
organizatorice a Spitalului Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea Iasului;
Art. 182 lit. a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor 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
persona, actualizat;
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. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calitatii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților adminisțratiei publice locale;
O.M.S. nr. 39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice de
aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1452 din 16.03.2015 al Compartimentul Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 3/29.01.2014 privind modificarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești;
Dispoziția Președintelui nr. 260/15.04.2013 privind aprobarea noii structuri
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Pitești;
Art.1 pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor 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
persona, actualizat;
O.M.S. nr. 1706/2007 privind organizarea unităților de primire a urgențelor,
actualizat;
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. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calitatii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților adminisțratiei publice locale;
O.M.S. nr. 39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;

Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice de
aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, actualizată;
Art. 182 lit. a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
actualizată;
Adresa nr.2610 din 29.01.205 a Spitalului Județean de Urgență Pitești;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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 actualizarea statului de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Pitești, conform anexei, parte integranta a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului Județean de Urgență Pitești conform anexei, parte integranta a prezentei
hotărâri.
ART.3. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 3 din 29.01.2014
își încetează aplicabilitatea, iar Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 166 din
28.08.2014 se modifică corespunzător.
ART.4. Direcția Economica, Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate si Spitalul Județean de Urgență Pitești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTARARE
privind suplimentarea numarului de posturi in invatamantul preuniversitar
special de stat finantat din bugetul consiliului judetean

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 3778/18.03.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
Art. 110, alin (3) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
Adresa nr. 7371/25.02.2015 a Inspectoratului Scolar Judetean Arges,
inregistrata la Consiliul Judetean Arges cu nr. 2823/ 27.02.2015 privind
suplimentarea numarului de posturi in invatamantul preuniversitar special;
Adresa nr. 138/16.02.2015 a Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.Se aproba suplimentarea numarului de posturi in invatamantul
preuniversitar special de stat finantat din bugetul consiliului judetean cu 35 de
posturi , repartizate astfel :
Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sf. Filofteia”, Valea Mare - 15
posturi.
Scoala Gimnaziala Speciala „Sfanta Marina”, Curtea de Arges - 9 posturi;
Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sf. Nicolae”, Campulung - 2 posturi.
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HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2014 pentru acoperirea
temporara a golurilor de casă în anul 2015

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 4012/23.15.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 6 lit. a), b) și art. 58, alin. 1 din Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată și actualizată;
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 utilizarea din excedentul anului 2014 a sumei de 3000
mii lei, pe parcursul anului 2015, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
ART.2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.3. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

• Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului
Argeș pe anul 2015

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 4044/23.03.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015;
Art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
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 actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2015, conform anexelor 1
si 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe
de investiții și surse de finanțare” , potrivit anexei 3.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 4191/25.03.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
Art. 91 pct. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 111, alin. (5), din Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, cu modificările
și completările ulterioare;
Solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Argeș inregistrată cu nr. 1783/
06.02.2015;
Rapoartele 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare dintre Județul
Argeș prin Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în
vederea susținerii financiare a organizării și desfășurării Olimpiadelor naționale
școlare în anul școlar 2014-2015, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 3246/24.03.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 187 din 30.09.2014 prin care s-a
aprobat actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
Art. 182 lit. a) din Legea nr.95/2006 rivind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor 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
persona, actualizat;
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. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calitatii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților adminisțratiei publice locale;
O.M.S. nr. 39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice de
aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, actualizată;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, actualizată;

