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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş
nr.78/2015 privind desemnarea Camerei Agricole a Județului Argeș ca entitate
care să acorde avizul consultativ potrivit Legii nr.145/2014
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.6712/18.05.2015 al Direcţiei Administraţie
Publică – Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Adresa nr.3291/10.03.2015 a Consiliului Județean Argeş;
Adresa nr.1877/08.05.2015 a Consiliului Local Pietroşani, înregistrată la Consiliul
Judeţean Argeş sub numărul 3291/11.05.2015;
Adresa nr.2369/07.05.2015 a Consiliului Local Şuici, înregistrată la Consiliul
Judeţean Argeş sub numărul 6465/12.05.2015;
Adresa nr.2092/14.05.2015 a Consiliului Local Albota, înregistrată la Consiliul
Judeţean Argeş sub numărul 6669/15.05.2015;
Adresa nr.1431/08.05.2015 a Consiliului Local Cicăneşti, înregistrată la Consiliul
Judeţean Argeş sub numărul 6586/11.05.2015;
Adresa nr. 2615/19.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/20.05.2015, prin care Consiliul Local Tigveni comunica faptul ca „Asociatia
Crescatorilor de Bovine, Ovine si Caprine Barsesti-Tigveni”;
Adresa nr. 2803/15.05.2015 a Consiliului Local Stilpeni, inregistrata la Consiliul
Judetean Arges sub nr. 3291/20.05.2015;
Adresa
nr. 2845/08.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/21.05.2015 a Consiliului Local Slobozia;
Adresa nr. 1997/13.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/21.05.2015 a Consiliului Local al comunei Stoenesti;
Adresa nr. 2810/20.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/21.05.2015 a Consiliului Local al comunei Cateasca;
Adresa nr. 2205/21.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/21.05.2015 a Consiliului Local al comunei Leresti;
Adresa nr. 6870/12.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/21.05.2015 a Consiliului Local al orasului Costesti;
Adresa nr. 1988/15.05.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub nr.
3291/21.05.2015 a Consiliului Local al comunei Valea Mare Pravat.

Anexa nr. 1
H.C.J. 94/28.05.2015

Lista Unităţilor Administrativ Teritoriale care nu au structuri asociative care să acorde aviz
consultativ conform Legii nr. 145/2014

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

LOCALITATEA
MUN.
CÂMPULUNG
ORAS COSTESTI
ORAS MIOVENI
ORAS
STEFĂNESTI
ALBEŞTII DE
ARGEŞ
ALBEŞTII DE
MUSCEL
ALBOTA
AREFU
BASCOV
BĂBANA
BĂICULEŞTI
BĂLILEŞTI
BELEŢI-NEGREŞTI
BEREVOEŞTI
BOGAŢI
BOŢEŞTI
BRADU
BRĂDULEŢ
BUGHEA DE JOS
CĂLDĂRARU
CATEASCA
CEPARI
CETĂŢENI
CIOFRÂNGENI
CIOMĂGEŞTI
COCU
COŞEŞTI
DAVIDEŞTI
DÂRMĂNEŞTI
DOBREŞTI
DOMNEŞTI
DRAGOSLAVELE
DRĂGANU
GODENI

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

HÂRTIEŞTI
IZVORU
LERESTI
LUNCA
CORBULUI
MĂRĂCINENI
MIOARELE
MOŞOAIA
MUŞĂTEŞTI
NEGRAŞI
OARJA
PIETROSANI
POIENARII de
ARGEŞ
POIENARII de
MUSCEL
POPEŞTI
PRIBOIENI
RÂCA
RĂTEŞTI
RECEA
SĂLĂTRUCU
SCHITU GOLEŞTI
SLOBOZIA
STILPENI
STOENESTI
STOLNICI
SUSENI
SUICI
TEIU
TIGVENI
ŢIŢEŞTI
UNGHENI
VALEA IAŞULUI
VALEA MARE
PRAVAT
VEDEA

Anexa nr. 2
H.J.C. 94/28.05.2015
Lista Unităţilor Administrativ Teritoriale care au structuri asociative care să acorde
aviz consultativ conform Legii nr. 145/2014 în sectorul apicol
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LOCALITATEA
MUN. PITEŞTI
MUN. CURTEA
DE ARGEŞ
ANINOASA
BĂLILEŞTI
BOTENI
BUDEASA
BUGHEA DE SUS
BUZOEŞTI
CORBENI
COTMEANA
LEORDENI
MERIŞANI
MIROŞI
MOZĂCENI
NUCŞOARA
SĂPATA
ŞTEFAN CEL
MARE
VALEA DANULUI
VLĂDEŞTI
VULTUREŞTI

ASOCIATIA SINDICALA/PATRONALA
DIN AGRICULTURA CARE SA DEA
AVIZ CONFORM LEGII NR. 145/2014
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr.42/24.03.2010

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.6917/21.05.2015 al Camerei Agricole a Judeţului Argeş;
Având în vedere :
Hotărârea consiliului județean nr. 42/24.03.2010 privind aprobarea
organigramei, statului de functii si tarifelor aplicate in anul 2010 de Camera
Agricola a Judeţului Argeş;
Art. 91 al. 1 lit. a punctul b, din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
Hotărârea consiliului județean nr. 44/22.03.2013 privind modificarea și
completarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş
nr.42/24.03.2010 .
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 si K6 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Structura serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se
constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Argeş și
cuantumul tarifelor practicate, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Articolul 3, respectiv Anexa 3 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 42/24.03.2010 si Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
44/22.03.2013 îți încetează aplicabilitatea începând cu data emiterii prezentei
hotărâri.

Anexa
La Hotararea nr. 95/28.05.2015

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Servicii
Servicii şi colaborări cu:
- participare la târguri şi expoziţii;
- organizare de loturi demonstrative şi ferme pilot;
- popularizarea şi promovarea de produse şi tehnologii
prin mijloace mas-media (ziare, reviste, radio-tv, etc;
- culegerea de date, completarea şi transmiterea
chestionarelor RICA;
- colaborări cu alte instituţii ale administraţiei publice
centrale şi locale
Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau
cofinanţare publică (pentru proiecte făra construcţii
montaj).PNDR 2014-2020
- Instalarea tinerilor fermieri -6.1
- Investitii in exploatatii agricole – 4.1
- Dezvoltarea fermelor mici – 6.3
Amenajamente pastorale

Tarif
- lei -

Tarifele se negociaza in baza
contractelor.

2 % din valoare

2000 lei/ 100 ha
+ 10 lei/ha peste 100 ha

4.

Elaborarea planurilor de afaceri, tehnologii specifice pentru
exploataţiile agricole

5.

Elaborarea şi multiplicarea de materiale informative (pe suport
de hârtie sau pe suport magnetic):
Multiplicare şi printare pe suport de hîrtie format A4
Inscripţionat CD
Indosariere documente
Organizarea de cursuri de pregătire profesională٭
- cursuri de calificare
- cursuri de initiere
- cursuri de perfecţionare

6.

20 lei /oră

1 leu/pagina
3 lei
10 lei / dosar
300 lei
160 lei
100 lei

*Pensionarii a căror pensie nu depăşeşte plafonul de impozitare şi
persoanele care primesc ajutor social, conform Legii nr. 67/1995 cu
modificările ulterioare, beneficiază de gratuitate.
7.

Asistenta in evidenta tehnica si contabila a fermei, pentru:

Ferma dimensiune sub 8 UDE
Ferma dimensiune 8 – 20 UDE
Ferma dimensiune peste 20 UDE

Fara personal
angajat
Neinregistrat
ca platitor
TVA

Cu personal
angajat
Neinregistrat
ca platitor
TVA

Cu personal
angajat
Inregistrat ca
platitor TVA

300
500
700

450
650
850

750
1000
1300
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 5252/ 11.05.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 222 din 26.11.2014 prin care s-a
aprobat actualizarea organigramei
Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 121 din 26.06.2014 prin care s-a
aprobat actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni;
H.G. nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor
vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a
performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a
personalului contractual din sistemul sanitar;
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
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;
Dispoziţia nr. 486 din 07.09.2015 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
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
calităţii 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;
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;
Adresa nr. 435 din 17.04.2015, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr. 5252 din 20.04.2015 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
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 organigramei şi a statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexelor 1 şi 2, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 222 din
26.11.2014 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.121 din 26.06.2014, își
încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Economică, Compartimentul Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate și Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Administrație Publică Comunități Locale
Compartimentul Strategii Sinteze Socio – Economice Sănătate
Nr. 5252 din 11.05.2015

APROB
PREŞEDINTE
Grigore Florin TECĂU

RAPORT
privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 222 din 26.11.2013 a fost
aprobată actualizarea organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 121 din 26.06.2014 a fost
aprobată actualizarea statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.
Având în vedere prevederile art. 182 lit. a din Legea nr. 95/2006 şi ale
art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public, comitetul director al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni a elaborat organigrama și statul de funcţii, în conformitate cu
prevederile: Dispoziției nr. 486 din 07.09.2011 privind aprobarea structurii
organizatorice; O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012
privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în
cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua ministerului Sănătății și a
autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; Legii nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative
secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.

Prin adresa nr. 435 din 17.04.2015, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 5252 din 20.04.2015, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni a înaintat spre aprobare organigrama și statul de funcții cu următoarele
modificări:
Postul de Director Financiar - Contabil gradul II, clasa 83, poziția 2
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, s-a ocupat prin
concurs;
Postul de economist I - achiziții publice gradația 5, clasa 47, poziția
67 în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, s-a ocupat prin
concurs;
La Secția PNF 1 s-au înființat două posturi de infirmieră debutant
care se regăsesc la pozițiile 21 și 22, în statul de funcții supus aprobării;
Postul de medic rezident anul II gradația 1 clasa 57, poziția 9 în
statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 devine medic rezident
anul III gradația 2 clasa 60;
La postul de asistent medical gradația 3 clasa 58, poziția 34 din
statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 s-a suspendat CMI,
pentru concediu creștere și îngrijire copil. Se regăsește la poziția 36 în statul de
funcții supus aprobării;
La postul de operator 1 gradația 3 clasa 29, poziția 61 din statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 s-a suspendat CMI pentru
creștere și îngrijire copil. Se regăsește la poziția 63, în statul de funcții supus
aprobării;
La postul de muncitor calificat IV gradația 5 clasa 17, poziția 73 din
statul aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 s-a suspendat CMI pentru
incapacitate temporară de muncă. Se regăsește la poziția 75, în statul de funcții
supus aprobării;
La postul de asistent medical principal gradația 4 clasa 54, poziția
85, în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 se suspendă CMI
pentru concediu creștere și îngrijire copil. Se regăsește la poziția 87, în statul de
funcții supus aprobării;
Postul de economist I A, poziția 64 vacant în statul de funcții
aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, s-a ocupat prin reluarea activității;
Postul de infirmieră gradația 4 clasa 22, poziția 37 în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, s-a ocupat prin reluarea
activității și se regăsește la poziția 39, în statul de funcții supus aprobării;

Postul de Șef Laborator grad 1 clasa 85, poziția 50 din statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, s-a ocupat prin reluarea
activității și se regăsește la poziția 52, în statul de funcții supus aprobării, la
Secția PNF II, ca urmare a reorganizării Laboratorului Analize Medicale;
- Postul de biolog specialist gradație 3 clasa 58, poziția 51, în statul
de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la poziția 53, în
statul de funcții supus aprobării la Secția PNF II, ca urmare a reorganizării
Laboratorului de Analize Medicale;
- Postul de asistent medical principal gradația 5 clasa 55, poziția 52,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la
poziția 54, în statul de funcții supus aprobării la Secția PNF II, ca urmare a
reorganizării Laboratorului de Analize Medicale;
- Postul de asistent medical principal gradația 5 clasa 55, poziția 54,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la
poziția 55, în statul de funcții supus aprobării la Secția PNF II, ca urmare a
reorganizării Laboratorului de Analize Medicale;
- Postul de asistent medical principal gradația 5 clasa 55, poziția 55,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la
poziția 56, în statul de funcții supus aprobării la Secția PNF II, ca urmare a
reorganizării Laboratorului de Analize Medicale;
- Postul de îngrijitor gradația 3 clasa 19, poziția 53, în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la poziția 57, în
statul de funcții supus aprobării la Secția PNF II, ca urmare a reorganizării
Laboratorului de Analize Medicale;
- Postul de magaziner gradația 5 clasa 22, poziția 62, în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la poziția 68, în
statul de funcții supus aprobării, ca urmare a reorganizării Serviciului
Administrativ Tehnic;
- Postul de Șef Serviciu RUNOS –INVESTIȚII gradul II clasa 75 se
transformă în Șef birou RUNOS-Informatică gradul II clasa 72, poziția 58, în
statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 și se regăsește la
poziția 61, în statul de funcții supus aprobării, ca urmare a reorganizării;
- Postul de consilier juridic I A gradația 3 clasa 55, poziția 59, în
statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, se regăsește la poziția
60, în statul de funcții supus aprobării la Compartimentul Contencios, ca urmare
a reorganizării;

- Postul de referent I gradația 3 clasa 25, poziția 60, în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014 devine post de referent I A
gradația 3 clasa 29 și se regăsește la poziția 62, în statul de funcții supus
aprobării, în cadrul Biroului RUNOS-Informatică;
- Postul de asistent medical principal gradația 2 clasa 51, poziția 15,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de
asistent medical principal gradația 3 clasa 53, ca urmare a modificării tranșei de
vechime;
- Postul de asistent medical principal gradația 2 clasa 56, poziția 17,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de
asistent medical principal gradația 3 clasa 58, ca urmare a modificării tranșei de
vechime;
- Postul de infirmieră gradația 3 clasa 21, poziția 21, în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de infirmieră
gradația 4 clasa 22, ca urmare a modificării tranșei de vechime și se regăsește la
poziția 23, în statul de funcții supus aprobării;
- Postul de îngrijitoare gradația 4 clasa 20, poziția 25, în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de îngrijitoare
gradația 5 clasa 21, ca urmare a modificării tranșei de vechime și se regăsește la
poziția 27, în statul de funcții supus aprobării;
- Postul de asistent medical principal gradația 2 clasa 51, poziția 35,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de
asistent medical principal gradația 3 clasa 53, ca urmare a modificării tranșei de
vechime și se regăsește la poziția 37, în statul de funcții supus aprobării;
- Postul de farmacist primar gradația 2 clasa 62, poziția 47, în statul
de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de farmacist
primar gradația 3 clasa 64, ca urmare a modificării tranșei de vechime și se
regăsește la poziția 49, în statul de funcții supus aprobării;
- Postul de asistent medical principal gradația 4 clasa 54, poziția 54,
în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de
asistent medical principal gradația 5 clasa 55, ca urmare a modificării tranșei de
vechime și se regăsește la poziția 55, în statul de funcții supus aprobării;
- Postul de portar gradația 4 clasa 20, poziția 67, în statul de funcții
aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, devine post de portar gradația 5 clasa
21, ca urmare a modificării tranșei de vechime și se regăsește la poziția 69, în
statul funcții supus aprobării.

Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de
hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului
de Pneumoftiziologie Leordeni.
Astfel, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 222 din
26.11.2013 și Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 121 din 26.06.2014 își
încetează aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport: adresa nr. 435 din 17.04.2015, organigrama și
statul de funcții ale spitalului menţionat.

Director executiv,
Președinte,
Jr. Alisa Ciobanu

Consilier Cabinet
Dr. Claudia Radu

Inspector,

Aviz de legalitate,

Cristina Lazăr

Cons. jr. Aurora Tănase

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Administrație Publică Comunități Locale
Compartimentul Strategii Sinteze Socio – Economice Sănătate

Anexă la Raportul nr. 5252 din 11.05.2015
privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
În conformitate cu prevederile:
1. Ordinului nr. 284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei
- cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice a fost organizat
concursul pentru ocuparea postului de Director Financiar - Contabil gradul II,
clasa 83, poziția 2 în statul de funcții aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014,
proces – verbal nr. 907 din 23.07.2014;
2. H.G. nr. 286 din 23.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de
economist I - achiziții publice gradația 5, clasa 47, poziția 67 în statul de funcții
aprobat prin HCJ nr. 121 din 26.06.2014, procesul – verbal nr. 278 din
11.07.2014;
3. Legii nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
personalul angajat beneficiază de acordarea sporului aferent modificării
tranșelor de vechime.
Director executiv,
Jr. Alisa Ciobanu

Consilier juridic,
Aurora Tănase

Consilier Cabinet Președinte,
Dr. Claudia Radu

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 5253 din 11.05.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art. 171 alin 1. 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. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă
din unităţile sanitare;
O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate
din activităţi medicale;
O.M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere ,
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare;
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. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Adresa nr. 434 din 17.04.2015, înregistrată la Consiliul Județean Argeș
cu nr. 5253 din 20.04.2015 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
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,
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Statului de funcţii al
Spitalului de Recuperare Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 6148/ 11.05.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 255 din 22.11.2014 prin care s-a
aprobat actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Recuperare
Brădet;
H.G. nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor
vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a
performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a
personalului contractual din sistemul sanitar;
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
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. 679/02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului de Recuperare Brădet;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
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 calităţii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din
rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților adminisțratiei publice
locale;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Administrație Publică Comunități Locale
Compartimentul Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate
Nr. 6148 din 11.05.2015
APROB
PREŞEDINTE
Grigore
Florin
TECĂU

RAPORT
privind actualizarea Statului de Funcţii
al Spitalului de Recuperare Brădet

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 255 din 22.12.2014 a fost
aprobată actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet.
Având în vedere prevederile art. 182 lit. a din Legea nr. 95/2006 şi ale
art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public, comitetul director al Spitalului de Recuperare
Brădet a elaborat statul de funcţii în conformitate cu prevederile: O.M.S. nr. 679
din 02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de
Recuperare Brădet, O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S.
nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal; O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012
privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în
cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua ministerului Sănătății și a
autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; Legii nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare, precum și alte acte normative secundare
și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.Prin adresa nr. 82 din
05.05.2015, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 6148 din 06.05.2015,

conducerea Spitalului de Recuperare Brădet a solicitat modificarea statului de
funcții, după cum urmează:
• Postul de medic primar clasa 81 gradația 5 aflat la poziția 5, în statul de
funcții, aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost ocupat prin revenirea
titularului pe post;
• Postul de medic rezident anul II clasa 61 gradația 3, aflat la poziția 33 în
statul de funcții, aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, se transferă în
cadrul SM I la poziția 7, în statul de funcții supus spre aprobare;
• Postul de asistent medical principal clasa 54 gradația 4, aflat la poziția 16,
în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014 devine post de
asistent medical principal clasa 55 gradația 5, titularul îndeplinind condițiile de
trecere în tranșă superioară de vechime;
• Postul de asistent medical principal clasa 54 gradația 4 aflat la poziția 17,
în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014 a devenit vacant,
prin acordul părților, conform art. 55 lit b) Codul Muncii și se transformă în post
de asistent, specialitatea BFT – masaj, în vederea scoaterii la concurs;
• Postul de infirmieră clasa 21 gradația 3 aflat la poziția 23, în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014 devine post de infirmieră
clasa 22 gradația 4, titularul îndeplinind condițiile de trecere în tranșă superioară
de vechime;
• Postul de medic rezident anul V clasa 59 gradația 1 aflat la poziția 7, în
statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, se transferă în cadrul
SM II la poziția 33 în statul de funcții supus aprobării;
• Postul vacant de medic rezident anul V clasa 58 gradația 1 aflat la poziția
148, în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, se
transformă în post de asistent medical clasa 44, specialitatea generalist și se
transferă în cadrul Secției Medicale II la poziția 41, în statul de funcții supus
aprobării;
• Postul de asistent medical principal clasa 51 gradația 2, specialitatea
kinetoterapie, aflat la poziția 43, în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255
din 22.12.2014 devine post de asistent medical principal clasa 53 gradația 3
specialitatea kinetoterapie, titularul îndeplinind condițiile de trecere în tranșă
superioară de vechime poziția 44 în statul de funcții supus aprobării;
• Postul de îngrijitoare curățenie clasa 21 gradația 5, aflat la poziția 52 în
statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost ocupat prin
concurs și devine post de îngrijitoare curățenie clasa 20 gradația 4, poziția 53 în
statul de funcții supus aprobării;

• Postul de medic-șef secție gradul II clasa 86, aflat la poziția 54 în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a devenit vacant rezervat,
titularul a fost numit director medical interimar, poziția 55 în statul de funcții
supus aprobării;
• Postul vacant de asistent medical principal clasa 54 gradația 4, aflat la
pozitia 61 în statul de functii aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost
ocupat prin concurs, poziția 62 în statul de funcții supus aprobării;
• Postul de asistent medical principal clasa 53 gradația 3 aflat la poziția 62
în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, devine post de
asistent medical principal clasa 54 gradația 4, titularul îndeplinind condițiile
pentru trecere în tranșă superioară de vechime, poziția 63 în statul de funcții
supus aprobării;
• Postul de îngrijitoare curățenie clasa 21 gradația 5, aflat la poziția 97 în
statul aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost ocupat prin concurs și
devine post de îngrijitoare curățenie clasa 17 gradația 2, poziția 98 în statul de
funcții supus aprobării;
• Postul vacant de muncitor calificat III clasa 19 gradația 5, specialitatea
tâmplar, aflat la poziția 127 în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din
22.12.2014, se transformă în post de asistent farmacie, în vederea scoaterii la
concurs și se regăsește la poziția 112, în statul de funcții supus aprobării;
• Postul de spălătoreasă clasa 20 gradația 4 aflat la poziția 112 în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, devine post de spălătoreasă
clasa 21 gradația 5, poziția 114 în statul de funcții supus aprobării, titularul
îndeplinind condițiile de trecere în tranșă superioară de vechime;
• Postul de Șef birou gradul II clasa 73, aflat la poziția 118 în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a devenit vacant, încetând
delegatia de numire și se regăsește la poziția 120 în statul de funcții supus
aprobării;
• Postul de economist IA clasa 57 gradația 5, aflat la poziția 119 în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost ocupat prin reluarea
postului de către titular în urma încetării delegației, poziția 121 în statul de
funcții supus aprobării;
• Postul de Șef birou gradul II clasa 63 aflat la poziția 122, în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, se transformă în post de Șef
birou gradul II clasa 73 studii tehnice superioare și devine vacant, în urma
încetării delegației, poziția 124 în statul de funcții supus aprobării;

• La postul de Șef birou gradul II clasa 73, aflat la poziția 149 în statul de
funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, specialitatea epidemiologie,
se transformă în Șef birou gradul II clasa 73, specialitate management.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de
hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Recuperare
Brădet.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş H.C.J. nr. 255 din
22.12.2014 își încetează aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport adresa spitalului sus menționat, nr. 82 din
05.05.2014 precum și statul de funcții.

Director executiv,

Consilier Cabinet Președinte,

Jr. Alisa Ciobanu

Dr. Claudia Radu

Inspector,
Cristina Lazăr

Aviz de legalitate,
Cons. jr. Aurora Tănase

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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Anexă la Raportul nr. 6148 din 11.05.2015
privind actualizarea statului de funcţii
al Spitalului de Recuperare Brădet

În conformitate cu prevederile:
1. H.G. nr.286 din 23.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, au fost organizate concursuri pentru următoarele posturi:
• Postul de îngrijitoare curățenie clasa 21 gradația 5, aflat la poziția 52 în
statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost ocupat prin
concurs și devine post de îngrijitoare curățenie clasa 20 gradația 4, poziția 53 în
statul de funcții supus aprobării, proces - verbal nr.13 din 22.01.2015;
• Postul vacant de asistent medical principal clasa 54 gradația 4, aflat la
poziția 61 în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost
ocupat prin concurs, poziția 62 în statul de funcții supus aprobării, proces verbal nr. 12 din 20.01.2015;
• Postul de îngrijitoare curățenie clasa 21 gradația 5, aflat la poziția 97 în
statul aprobat prin H.C.J. nr. 255 din 22.12.2014, a fost ocupat prin concurs și
devine post de îngrijitoare curățenie clasa 17 gradația 2, poziția 98 în statul de
funcții supus aprobării, proces - verbal nr.13 din 22.01.2015;
2. Ordinului nr. 698 din 9 septembrie 2001 pentru aprobarea unor
metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor,
biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate
cu studii superioare din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările
ulterioare a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de medic specialist

clasa 71 gradația 5 poziția 32 în statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 255 din
22.12.2014, proces - verbal din 12.05.2012;
3. Legii nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
personalul angajat beneficiază de acordarea tranșelor de vechime.

Director executiv,

Consilier Cabinet Președinte,

Jr. Alisa Ciobanu

Dr. Claudia Radu

Consilier juridic,
Aurora Tănase
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 6135 din 12.05.2015 al Direcţiei Administraţie
Publică Comunităţi Locale ;
Având în vedere :
Hotărârea nr. 62 din 31.03.2014 privind aprobarea statului de funcții al
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni;
Adresa adresa nr. 205 din 29.04.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 6135/06.05.2015 a Căminului pentru persoane vârstnice
Mozăceni;
H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale;
O.M.M.F.P.S. nr. 1156 din 17.03.2011 privind aprobarea și acordarea de
finanțare prin Programul de interes național ”Dezvoltarea rețelei
naționale de cămine pentru persoane vârstnice”;
O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 si 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,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă actualizarea statului de funcţii al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
COMUNITĂȚI LOCALE

Aprob,

PREŞEDINTE
Grigore Florin TECĂU

RAPORT
privind actualizarea Statului de funcții al
Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni
În anul 2014, prin Hotărârea nr. 62/31.03.2014 a Consiliului Județean Argeș s-a
aprobat Statul de funcții al Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni cu un număr de
posturi de 15 din care 2 de conducere și 13 de executie, ocupate fiind 9 și vacante 6.
Statul de funcții a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. 23/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, O.M.M.F.P.S. nr. 1156 din
17.03.2011 privind aprobarea și acordarea de finanțare prin Programul de interes național
”Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoane vârstnice”, O.U.G. nr. 103/2013
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri
in domeniul cheltuielilor publice, coroborat cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare.
Prin adresa nr. 205 din 29.04.2015 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 6135
din 06.05.2015, conducerea C.P.V. Mozăceni a solicitat modificarea statului de funcții, după
cum urmează:
-

Posturile vacante de infirmieră aflate la pozițiile 6 – 10 au fost ocupate prin
concurs.
- Postul vacant de îngrijitor aflat la poziția 12 a fost ocupat prin concurs.
Totodată, până în prezent statul de funcții a suferit modificări ca urmare a promovării
în gradație a personalului din unitate.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă
supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statului
de funcții al Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni.
Cu data adoptării, prevederile H.C.J. nr. 62 din 31.03.2014 se modifică corespunzător.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

Compartiment Servicii Sociale
Mirela OLTEANU
CONSILIER JURIDIC,
Andrei RĂDULESCU

Anexă la Raportul
nr. 6135/12.05.2015

TABEL
privind posturile scoase la concurs la
Căminul de Persoane Vârstnice Mozăceni

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

POSTUL SCOS LA CONCURS
Infirmieră clasa 19 gradația 2 (poziția 6 stat de
funcții)
Infirmieră clasa 19 gradația 2 (poziția 7 stat de
funcții)
Infirmieră clasa 19 gradația 2 (poziția 8 stat de
funcții)
Infirmieră clasa 21 gradația 3 (poziția 9 stat de
funcții)
Infirmieră clasa 21 gradația 3 (poziția 10 stat de
funcții)
Îngrijitor clasa 17 gradația 2 (poziția 12 stat de
funcții)

NR. PROCES VERBAL
FINAL DE CONCURS
102/27.02.2015
102/27.02.2015
102/27.02.2015
102/27.02.2015
102/27.02.2015
102/27.02.2015
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii
Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.6905/21.05.2015 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. 903/2014privind 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;
Hotararea consiliului judetean nr 250/19.12.2013 privind aprobarea nivelului
alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele institutionalizate la Caminul
pentru persoane varstnice Mozaceni;
Adresa nr. 238/20.05.2015 a C.P.V. Mozăceni și înregistrată la Consiliul Județean
Argeș sub nr. 6905/21.05.2015;

Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea şi derularea Programului PRO Social
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.6811/19.05.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Art.91 alin. (2) , lit a), punctele 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă derularea Programului PRO Social, în vederea susținerii
financiare a familiilor, persoanelor cu probleme de sănătate și asociațiilor de
pensionari pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale, susținerea tratamentului
si efectuarea de investigații medicale în clinici specializate.
ART.2. Se aprobă Criteriile privind acordarea unor ajutoare financiare
familiilor, persoanelor cu probleme de sănătate și asociațiilor de pensionari prin
Programul ”PRO Social”, conform anexei 1 parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin
Programul ”PRO Social”, conform anexei 2 parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.4. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri prin dispoziția
Președintelui consiliului județean se va constitui Comisia pentru Analiza
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HOTĂRÂRE
privind trecerea unor imobile - constructii în domeniul privat al Judeţului
Argeş în vederea casării şi demolării
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr. 6945/22.05.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc proprietatea statului
şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;
Art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Adresa nr. 5317/20.04.2015 şi adresa nr. 6141/06.05.2015 Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă Sf. Filofteia şi D.G.A.S.P.C. Argeş;

Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul prival al
judetului Arges a unor imobile – constructii (anexe pentru animale, magazie şi
garaj) situate în incinta Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Filofteia din
orasul Ştefăneşti - Valea Mare, str. Cavalerului, pentru scoterea din funcțiune şi
casarea in vederea demolarii, identificate conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr.447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.
ART.3. Direcţia Administrație Publică – Comunitați Locale și Direcția
Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa
La hot. Nr.102/28.05.2015

Elemente de identificare ale imobilelor ce trec in domeniul privat al
judetului Arges pentru scoaterea din funcțiune şi casare in vederea
demolarii

Nr. crt.
Codul de
cf. HG
clasificare
447/2002
13
1.6.2.

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
Valoare
dobandirii inventar

Garaj

Ştefăneşti
Valea Mare
Str. Cavalerului
Sc= 20,5mp
Ştefăneşti
Valea Mare
Str. Cavalerului
Sc totală=
132,35mp
Ştefăneşti
Valea Mare
Str. Cavalerului
Sc= 114 mp

1970

1563,44 lei

1970

19350,99
lei

1970

2668,06 lei

13

1.6.2.

Gospodărie
anexe

83

1.6.2.

Anexă magazie
(fost grup
sanitar)
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unor spaţii cu destinația de activități
comerciale/medicale situate în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti și UAMS Şuici
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, precum şi Rapoartele nr.6943/22.05.2015, nr. 6971/25.05.2015
si nr. 6969/25.05.2015 ale DirecţieiTehnice;
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;
Adresa nr.449/21.04.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 5613/24.04.205547/08.05.2015 a Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni ;
Adresa nr.1152/06.05.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 5547/08.05.2015 a Muzeului Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii;
Adresa nr. 634/08.04.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr.4992/09.04.2015 a UAMS Șuici;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă închirierea a două spaţii a câte 1 mp fiecare, cu destinaţie de
activitate comercială, situate în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, pentru o perioadă de 5 ani, identificate conform anexei 1 parte
integranta din prezenta hotarare.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al
Judeţului Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 6968/25.05.2015 al Directiei Tehnice ;
Avand in vedere:
Art. 120 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
completata, modificata si republicata;
Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
H.G.nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului
public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Arges;
Adresa nr. 1064/15.05.2015 înregistrată la C.J. Argeş sub
nr.6807/19.05.2015 a Centrului de zi Bambi Campulung ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al
Județului Argeș a bunului imobil – teren, identificat în anexa parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor ce
aparțin domeniului public al județului Argeș după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș
Secţiunea I. „Bunuri Imobile” :

Anexa
La hot. Nr.

104/28.05.2015

Elemente de identificare a imobilului - teren
Preluat in domeniul public al Judetului Arges

Cod
Denumirea
clasificar bunului
e

-

Teren
aferent
Centrului
de zi
« Bambi »

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii

Municipiul
1978
Câmpulung,
str.
Jurământului nr. 6
S = 1087 mp

Valoare
de
inventar
(Lei)

93.840

Denumire
a act
proprietat
e sau alte
acte
doveditoar
e
Hotărârea
C.J. Argeş
nr...../28.05
.2015
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HOTĂRÂRE
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr.234/26.11.2013
privind darea în administrare Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş a bunului ’’Combina Class
Dominator 98 SL’’ aflat în domeniul privat al Judeţului Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr.6970/25.05.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Adresa nr.1256/28.01.2015 a Regiei de Administrare a Domeniului Public si
Privat al Judetului Arges R.A;
Hotărârea Consiliului Judetean Arges nr.234/26.11.2013 privind darea în
administrare a bunului „Combina Class Dominator 98 SL” aflat în domeniul
privat al judetului Arges, către Regia de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Argeş.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr.234/26.11.2013 Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş asupra bunului ’’Combina Class
Dominator 98 SL’’ aflat în domeniul privat al Judeţului Argeş, identificat astfel:
Cod
clasificare
2.1.21.1.2.

Denumirea
bunului
Combina
CLASS
Dominator
98SL

Elemente de
identificare
Consiliul
Judeţean
Argeş
Aparatul
propriu

Seria
şasiu
09302706

Anul
fabricaţiei
1988

Anul
dobândirii
2013

Valoare inventar
92.667 lei
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalităţilor de administrare a unui imobil situat în
incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul comuna nr.2128/20.05.2015 al Direcţiei Tehnice si
Direcţiei Administraţie Publică – Comunitaţi Locale ;
Având în vedere:
Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată
Hotărârea consiliului judetean nr. 222/31.10.2014 privind darea in
administrare CAS Arges si in folosinta gratuita Spitalului Judetean de
Urgenta Pitesti a unor spatii aflate in domeniul public al judetului Arges;
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 C.A.S. Argeş a unor spaţii
situate în imobilele Depozit şi Birouri, Magazii-C7 din incinta Spitalului
Judeţean de Urgenţă Piteşti, în suprafaţă totală de 228,38 mp, identificate
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea in folosință gratuită Spitalului Judeţean de
Urgenţă Piteşti a unor spaţii în suprafaţă totală de 1166,93 mp, identificat
conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Începând cu data adoptării prezentei, articolul 2 al Hotărârii
consiliului județean nr.222/31.10.2014 iși încetează aplicabilitatea.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Anexa 1
La hot. Nr. 106/28.05.2015
Spaţii ce urmează a se da în administrare
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Argeş

Nr.
Crt.
1

2

Imobilul (Spaţiul)
Adresa

Imobil Depozit, Spitalul Judetean
de Urgenta Piteşti, str. Aleea
Spitalului nr.36

Imobil C7, Spitalul Judetean de
Urgenta Piteşti, str. Aleea
Spitalului nr.36

Suprafaţa ce urmează a se da in
administrare (mp)
S total etaj= 159,20 mp – (cam. 6 –
Birou, 12,16 mp; cam. 7 – Birou, 11,84
mp; cam. 9 – Hol = 14,54 mp; cam. 10 –
Arhiva = 32,92 mp; cam. 11 – Depozit =
45,49; cam. 12 – Depozit = 25,69 mp;
cam. 13 – Birou = 16,56 mp.)
S total parter = 69,18 mp – (cam. 1 –
Depozit = 69,18 mp)
TOTAL = 228,38 mp

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Anexa 2
La hot. Nr. 106/28.05.2015
Spaţii ce urmează a se da în folosinţă gratuită
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti
Nr.
Crt.
1

2

Imobilul (Spaţiul)
Adresa

Imobil Depozit, Spitalul Judetean
de Urgenta Piteşti, str. Aleea
Spitalului nr.36

Imobil C7, Spitalul Judetean de
Urgenta Piteşti, str. Aleea
Spitalului nr.36

Suprafaţa ce urmează a se da in
folosinta gratuita (mp)
S total parter = 321,19 mp (cam.1 –
Arhiva = 34,79 mp; cam.2 – Arhiva =
34,62 mp; cam.3 – Hol – 10,66 mp; cam.
4 – Hol = 4,29 mp; cam.5 – Magazin =
9,72 mp; cam. 6 – Compartiment
croitorie = 18,62 mp; cam.7 – Birou =
13,05 mp; cam. 8 – Birou = 5,41 mp;
cam.9 – Hol = 23,34 mp; cam.10 – Gup
sanitar = 4,41 mp; cam. 11 – Grup sanitar
= 3,96 mp; cam.12 – Depozit = 5,93 mp;
cam.13 – Hol = 3,14 mp; cam.14 –
Depozit = 59,90 mp; cam.15 – Depozit =
72,94 mp; cam.16 – Cabinet = 16,41 mp)
S total etaj = 167,36 mp (cam.1 –
Depozit = 35,98 mp; cam.2 – Depozit =
34,47 mp; cam. 3 – Hol = 14,26 mp;
cam.4 – Depozit = 31,62 mp; cam.5 –
Birou = 23,28 mp; cam.8 – Arhiva =
20,61 mp; cam.9 – Hol = 7,14 mp; )
S total demisol = 162,29 mp (cam.1 –
Depozit = 28,51 mp; cam.2 – Depozit =
33,82 mp; cam.3 – Depozit = 33,32 mp;
cam.4 – Depozit = 33,32 mp; cam.5 –
Depozit = 33,32 mp;)
S total parter = 227,79 mp (cam.2 –
Depozit = 5,60 mp; cam.3 – Depozit =
63,59 mp; cam.4 – Depozit = 39,91 mp;
cam.5 – Depozit = 39,93 mp; cam.6 –
Depozit = 39,34 mp; cam.7 – Depozit =
39,42 mp;)
S total etaj = 288,30 mp (cam.1 –
Arhiva = 50,65 mp; cam.2 – Hol = 17,82
mp; cam.3 – Arhiva = 16,51 mp; cam.4 –
Arhiva = 5,48 mp; cam.5 – Arhiva = 9,99
mp; cam.6 – Arhiva = 18,37 mp; cam.7 –
Arhiva = 13,40 mp; cam.8 – Hol = 21,05
mp; cam.9 – Magazie = 39,68 mp;
cam.10 – Birou = 32,17 mp; cam.11 –
Birou = 31,42 mp; cam.12 – Birou =
31,76 mp;
TOTAL = 1166,93 mp
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.185/30.09.2014 privind
scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix ’’Dacia Nova’’, în vederea
achiziţionării unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş şi Raportul nr.6946/22.05.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Legea nr.105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, actualizată;
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
O.G nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
Hotărârea nr.185/30.09.2014 privind scoaterea din funcţiune şi casarea
mijlocului fix ’’Dacia Nova’’, în vederea achiziţionării unui autoturism
nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr.215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ARTICOL UNIC: Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr.185/30.09.2014, astfel :
După ART. 1. (2) se introduce Articolul 2 care va avea următorul cuprins:
„ART. 2.(1).Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru Judeţul
Argeş’’.
(2).Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând
prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat este de 6500 lei ( 6500
lei x 1 autoturism).
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.83/29.04.2015 privind
scoaterea din funcţiune şi casarea a trei mijloace fixe, în vederea
achiziţionării unor autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii
parcului auto naţional
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş şi Raportul nr.6944/22.05.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Legea nr.105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, actualizată;
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
O.G nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr.215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ARTICOL UNIC: Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr.83/29.04.2015, astfel :
După ART 1. (2) se introduce Articolul 2 care va avea următorul cuprins:
„ART 2.(1).Se aprobă achiziţionarea unor autoturisme noi prin
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru Judeţul
Argeş’’.
(2).Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând
prima de casare corespunzătoare autoturismelor uzate este de 19500 lei (
6500 lei/autoturism x 3 autoturisme )’.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor Verbale de negociere a preţurilor de vânzare
a spaţiilor cu destinaţie medicală din cadrul Policlinicii II-Piteşti

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.7061/26.05.2015 al Comisiei pentru vânzarea
spațiilor medicale ce fac obiectul O.U.G. 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 care s-a
aprobat iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. 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 O.U.G. 68/2008;
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată și actualizată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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,

ANEXA
LA Hot. Nr. 109/28.05.2015

LISTA PROCESELOR VERBALE DE NEGOCIERE
INCHEIATE PENTRU POLICLINICA 2 PITESTI

Nr. Nr.Proces-verbal Comisa de vanzare a
crt. spatiilor medicale care fac obiectul OUG
nr.68/2008
1.
207/28.04.2015/5791/29.04.2015
2.
3.

208/28.04.2015/5792/29.04.2015
209/28.04.2015/5793/29.04.2015

4.
5.
6.
7.
8.
9.

210/28.04.2015/5794/29.04.2015
211/28.04.2015/5795/29.04.2015
223/11.05.2015/6401/12.05.2015
224/11.05.2015/6402/12.05.2015
225/11.05.2015/6403/12.05.2015
226/11.05.2015/6404/12.05.2015

Denumire cabinet medical

CMI SORESCU MARIA SI CMI PATRASCU
VIOREL
CMI ILIESCU CAMELIA
CMI CALATORU MIHAELA SI CMI BIZON
MIRELA
CMI MATEA MIHAI
SC SOLOMED SRL
CMI DUMITRESCU CHIRSTIANA YOLANDA
CMI CHIRITA VIORICA
CMI PRUNARU CATALIN GHEORGHE
CMI DUMITRESCU MARGARETA
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HOTĂRÂRE
privind închieierea unui protocol de colaborare cu Alianţa Franceză Piteşti
în vederea susţinerii financiare a unor activităţi cultural-educative şi
artistice
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş şi Raportul nr.6482/13.05.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură;
Având în vedere:
Art.91, alin.(5) lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată;
Adresele Alianţei Franceze Piteşti, înregistrate la Consiliul Judeţean
Argeş sub numărul 4049/23.03.2015 şi respectiv sub numărul
6386/11.05.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1).Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare dintre Judeţul Argeş
prin Consiliul Judeţean Argeş şi Alianţa Franceză Piteşi, în vederea susţinerii
financiare cu suma de 5000 de lei pentru organizarea şi desfăşurarea, în anul
2015, a unor activităţi cultural-educative şi artistice.
(2).Protocolul de colaborare este cuprins in anexa parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură şi
Alianţa Franceză Piteşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa
La HOT. NR.110/28.05.2015
JUDETUL ARGEŞ
Nr.______/__________
Nr.____/____________

ALIANTA FRANCEZA PITESTI

Protocol de colaborare
între Judetul Argeş şi Alianta Franceza în vederea susținerii unor concursuri
si activități cu caracter educativ și cultural- artistic
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 17/30.01.2015
Intenţionând susținerea învățamântului în județul Argeș
JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ cu sediul în Pitești, Piața
Vasile Milea, nr. 1, cod 110053, telefon 0248.210056, fax 0248.220137 reprezentat
prin domnul Preşedinte – Grigore Florin TECAU, pe de o parte
şi
ALIANTA FRANCEZA PITESTI cu sediul în Pitești, strada Targu din Vale, nr. 1,
telefon/ fax 0248.212927, reprezentata prin Director- dna. Ecaterina Maria STROE,
pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea susținerii
organizării unor concursuri si activități cu caracter educativ și cultural- artistic pe anul
2015.
.
Art.2. Protocolul de colaborare are drept scop promovarea intereselor comune
ale părţilor, cu ocazia susținerii și organizării activităților menționate la art. 1.
III. DURATA
Art.3. Prezentul Protocol de colaborare începe să producă efecte de la data
semnării sale de către ambele părţi şi încetează la data de 31.12.2015.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Consiliul Judeţean Argeș participă în calitate de partener la unele concursuri
si activități cu caracter educativ și cultural- artistic organizate de Alianta
Franceza Pitesti şi suportă o parte din cheltuielile aferente unor concursuri si

activități cu caracter educativ și cultural- artistic, in suma de 5000 lei, pe baza de
documente justificative înaintate de organizator.
Art.5. (1) Alianta Franceza Pitesti are obligaţia să desfăşoare concursurile și
activităţile cu caracter educativ, cultural-artistic pentru care primește sprijin financiar.
(2) Alianta Franceza Pitesti răspunde de legalitatea justificărilor şi a
documentelor prezentate.
(3) Alianta Franceza Pitesti are următoarele obligaţii referitoare la
promovarea acţiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la
activitățile cu caracter educativ în cauză (anunţuri de orice fel, articole de presă etc.)
parteneriatul cu Consiliul Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele Consiliul Judeţean Argeș care
atestă participarea la realizarea evenimentului.
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea
credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, partea în culpă datorează
celeilalte părţi daune-interese.
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va
putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.8. Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor,
exprimat prin act adiţional scris.
Art.9. Prezentul Protocol s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
PREŞEDINTE
Grigore Florin TECAU

Director economic,
Constantin VOICU
Aviz de legalitate
Director executiv,
Alisa CIOBANU
Sef Serviciu,
Roxana STOENESCU

ALIANTA FRANCEZA
PITESTI
DIRECTOR
Ecaterina Maria STROE
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Judeţului Argeş la expoziţia mondială Expo
Milano 2015 şi închieierea unui acord de parteneriat cu comuna Bascov
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş şi Raportul nr.6886/21.05.2015 al Serviciului Relaţii
Internaţionale, Tineret, Cultură;
Având în vedere:
Hotărârea de Guvern nr.115/ 2011 pentru aprobarea participării României
la Expoziţia Mondială 2015 "Hranirea planetei, energie pentru viaţă",
Milano, Italia actualizată;
O.U.G. nr.26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a
unor acte normative, actualizată;
Adresa nr. 4261/26.03.2015 transmisă către Ministerul Afacerilor
Externe;
Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr.378/21.04.2015, înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş cu nr.5688/27.04.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Argeş
şi comuna Bascov privind reprezentarea judeţului Argeş la expoziţia mondială
Expo Milano 2015, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă participarea unui grup de maxim 30 de persoane
(6 consilieri judeţeni, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Argeş şi
reprezentanţi ai mass- media) la evenimentul de la Milano.
Art.3. Direcţia Economică şi Serviciul Relaţii Internaţionale, Tineret,
Cultură, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind organizarea celei de-a IX-a ediţii a Sărbătorilor Argeşului şi
Muscelului în perioada 10-15 august 2015
Consiliul Judeţean Argeş ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 6863/20.05.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură.
Având în vedere:
• Art. 91 alin. 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, modificată şi completată, republicată;
• Hotărârea consiliului judeţean nr.17/30.01.2015 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive
şi sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de
cultură aflate în subordinea C.J. Argeş şi nomenclatorul de materiale ce
vor susţine aceste manifestări;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si 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 a administraţiei publice locale, republicată ,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice şi
ştiinţifice „Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, ediţia a IX -a”, ce se va
desfăşura în perioada 10-15 august 2015.
ART.2. Se aprobă Programul „Sărbătorile Argeşului şi MusceluluiTraditie, valoare continuitate, ediţia a IX-a, conform Anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aproba Regulamentul de acordare a titlurilor „Personalitatea
anului” si „Tineri de succes”, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.4.Se aproba
Regulamentul de organizare a Festivalului
Fanfarelor, editia a VI-a, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş
nr.138/25.07.2014 privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, Raportul nr. 2069/20.05.2015 al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A.;
Avand în vedere:
Art. 10 si 91 alin. (1) lit. a) si alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanta corporativă a întreprinderilor
publice;
Hotararea nr.4/19.03.2015 a Consiliului de Administrație;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂȘTE :
ARTICOL UNIC. Articolul 3 al Hotărârii consiliului județean nr.138/
25.07.2014 se modifică și va avea următorul cuprins :
„ART.3. (1).Se deleaga conducerea executiva a Regiei Autonome Judetene
de Drumuri Arges R.A catre
Comitetul de directori, competenţa de
reprezentare a Regiei revenind Directorului General .
(2). Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. va încheiea contracte de mandat cu directorii Comitetului
Director.
(3). Contractele de mandat vor avea ca obiect îndeplinirea unor
obiective şi criterii de performanţa, corelate cu prevederile Planului de
Administrare al Consiliul de Administraţie.”

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. întocmite la data de 31.12.2014

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 2068/20.05.2015 al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A..
Având in vedere:
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificarile si
completarile ulterioare;
OMFP nr.1802/29.01.2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile
privind situatiile financiare
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.158/25.08.2010 privind
înfiinţarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.71/31.03.2014 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A., conform anexelor , parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea H.C.J.Argeş nr.158/25.08.2010 şi H.C.J.
Argeş nr.179/08.10.2010 la Contractul de Administrare nr.13938/01.11.2010
şi nr.2739/02.11.2010 încheiat între Judeţul Argeş şi Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 6897/21.05.2015 al Directiei Investitii .
Având in vedere:
Hotărârea de Guvern nr.782/2014 prin care s-a aprobat modificarea anexei
H.G. nr.540/2000 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aprobă Actul aditional la Contractul de Administrare
nr.13938/01.11.2010 şi nr.2739/02.11.2010 încheiat între Judeţul Argeş şi Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. si Direcția
Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
întocmite la data de 31.12.2014

Consiliul Județean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1602/15.05.2015 al Regiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Județului Argeş R.A..
Având în vedere:
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările si completările
ulterioare ;
O.M.F.P. 79 / 21.01.2014 privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice;
Art .19 lit.h. din Regulamentul de organizare şi funcționare al Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş R.A.
Hotărârea Consilului de Administraţie al Regiei nr. 5/20.04.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2014 ale Regiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Județului Argeş R.A.,
conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea Reprezentantului Județului Argeș în Adunarea
Generală a Asociației ,,Parteneriat pentru Invesțtii teritoriale Integrate
Argeș’’.

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.6898/21.05.2015 al Directiei Investiții;
Având în vedere:
Hotărârea consiliului județean nr.103/18.06.2013 prin care s-a aprobat
asocierea Județului Argeș cu alte unități administrativ-teritoriale, societăți
comerciale și asociații în vederea constituirii Asociației ,,Parteneriat
pentru Investiții teritoriale Integrate Argeș’’;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă desemnarea Domnului Vicepreședinte Constantin
Polexe să reprezinte județul Argeș în Adunarea Generală a Asociației
,,Parteneriat pentru Investiții teritoriale Integrate Argeș’’.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Judeţean Argeş pe anul 2015

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6948/22.05.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
Adresele nr. 11671/15.05.2015 si 11672/15.05.2015 ale Directiei
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges;
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 și 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 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea negocierii
prețului de achiziție al imobilului „Vila Florica”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6635/25.05.2015 al Comisiei de organizare a procedurii
de evaluare și negociere în vederea achiziționării imobilului ,,Vila Florica”;
Având în vedere:
• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată și
actualizată;
• Hotărârea consiliului județean nr. 139/25.07.2014 privind
constituirea Comisiei de organizare a procedurii de evaluare și
negociere în vederea achiziționării imobilului „Vila Florica”.
• Procesul verbal al Comisiei de organizare a procedurii de evaluare
și negociere în vederea achiziționării imobilului „Vila Florica” din
data de 25.05.2015;
• 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 achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea
negocierii prețului de achiziție al imobilului „Vila Florica” (suprafaţă construită
desfăşurată de 2324 mp în regim de înălţime de D+P+2, alţi 91 mp în regim de
înălţime de P şi teren intravilan (parc dendrologic) în suprafaţă de 29.780 mp,
din care teren construit 698 mp), situat în localitatea Ştefăneşti, județul Argeş.

