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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
şi Raportul nr.8658/29.06.2015 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș.
Având în vedere:
Legea nr. 107/2015 pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr.
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;
Hotărârea Consiliul Județean Argeș nr. 26/17.08.2012 privind validarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș;
Hotărârea Consiliul Județean Argeș nr.81/30.04.2014 privind modificarea și
completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Argeș;
Dispoziția nr. 260/16.07.2015 pentru modificarea și completarea Dispoziției
președintelui nr. 476/16.08.2012
privind desemnarea reprezentanților
comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică;
Adresa nr. 3960/11.06.2015 a Poliției Locale a Municipiului Pitești;
Adresa nr. 568845/12.06.2015 a Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Basarab
Iˮ Argeș;
Adresa nr. 1309675/12.06.2015 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
,,Cpt. Puică Nicolaeˮ al Județului Argeș;
Raportul comisiei de specialitate 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 modifică și se completează componența nominală a Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Argeș, după cum urmează:
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocației zilnice de hrană și a cuantumului contribuției lunare
de întreținere pentru persoanele institutionalizate în Unitatea de Asistență
Medico-Socială Rucăr
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
şi Raportul nr. 9211/09.07.2015 al Direcției Administrație Publică Comunități Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și
actualizată;
Art.91 alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, 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,
O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes
județean și local, actualizată;
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;
Hotărârea C.J.A. nr.41/28.02.2014 privind înființarea Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr;
Adresa nr. 199/08.07.2015 a U. A. M. S. Rucăr;
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Începând cu data de 01.08.2015 se aprobă nivelul alocației zilnice de hrană
pentru consumul colectiv al persoanelor institutionalizate din Unitatea de Asistență
Medico-Socială Rucăr în sumă de la 16,6 lei/zi/persoană.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Statului de funcţii al
Unității de Asistență Medico Socială Rucăr
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean
şi Raportul nr. 9459/13.07.2015 al Direcției Administrație Publică –Comunități
Locale;
Având în vedere :
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;
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 desfașoară activități de
asistență medicală comunitară;
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
Instrucțiunile nr. 507/07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale aprobate prin
H.G.412/2003;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 41/28.02.2014 privind înființarea
Unității de Asistență Medico-Sociala Rucăr;
Adresa nr. 202 din 10.07.2015 a U.A.M.S. Rucăr;
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 funcţii al Unității de Asistență Medico
Socială Rucăr, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 41 din
28.02.2014 se modifică conform prevederilor prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de
Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolniciˮ Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr. 8730/07.07.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Art. 171 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 15 din H.G. nr.56/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza naționala de date privind deșeurile rezultate din activități
medicale;
Art. 1 pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere prevenire şi
control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 187/26.10.2011 privind aprobarea
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale spitalelor publice din reţeaua
Consiliului Judeţean Argeş;
Adresa nr.5238/30.06.2015 a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Stolniciˮ Ștefănești;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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 :
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului Orașenesc ,,Regele Carol I”
Costești

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr. 9326/14.07.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate;
Având în vedere :
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice, actualizată;
Art.182 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
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. 15 din H.G.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile
administrației publice locale, actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S.nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S.nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și
compartimentelor de primire a urgențelor;

O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea
in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile
sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului
Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Ordinului nr. 698 / 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, actualizat;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 33 din 14.01.2013 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești;
Dispoziția nr. 315 din 14.10.2014 pentru modificarea si completarea Dispozitiei
Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr.33/14.01.2013 privind aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești;
Adresa nr. 5034/09.07.2015 a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești;
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 actulizarea statului de funcţii al Spitalului Orășenesc
,,Regele Carol I” Costești, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
256 din 22.12.2014 se modifică conform prevederilor prezentei hotarari.
ART.3. Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane, Compartimentul
Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate și Spitalul Orășenesc ,,Regele Carol I”
Costești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Organigramei şi a Statului de Funcţii
ale Spitalului de Boli Cronice Călineşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr.9285/14.07.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice, actualizată;
Art.182 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
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. 15 din H.G.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile
administrației publice locale, actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S.nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea
in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile
sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului
Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
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HOTĂRÂRE
privind încheierea unui acord de cooperare între Institutul Confucius din cadrul
Universității Lucian Blaga din Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Argeș,
Consiliul Județean Argeș, Primăria mun. Pitești și Asociația ChinaRo

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean
şi Raportul nr. 9163/08.07.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură.
Având în vedere:
Art. 91, alin (1), lit. e coroborat cu alin (6) lit. a și lit. c din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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, republicată şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă încheierea unui acord de cooperare între Institutul Confucius din
cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Argeș,
Consiliul Județean Argeș, Primăria Municipiului Pitești și Asociația ChinaRo, potrivit
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură și Direcția Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești pentru anul școlar 2015 -2016

Consiliul Județean Argeș ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
și Raportul nr. 9284/10.07.2015 al Serviciului Relații Internaționale Tineret Cultură;
Având în vedere:
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor si colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de
drept public;
Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulților ;
Art. 9, alin (2), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
actualizată;
O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, actualizată;
Adresa nr. 8056/16.06.2015 a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 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,
H O T Ă R Ă Ș T E:
ART.1. Se aprobă Planul de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești, pentru anul școlar 2015 - 2016, conform anexelor 1-2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Școala Populară de Arte și Meserii Pitești va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a Devizului general
actualizat, aferente proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în
judeţul Argeş – Etapa a II- a
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean şi
Raportul nr. 9528/13.07.2015 al Unității de Implementare a Proiectului
„Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeşˮ;
Avînd în vedere:
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii;
O.U.G. nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, actualizată;
Avizul nr. 11/09.07.2015 al Comisiei Tehnico – Economice privind
Documentatia tehnica pentru modificarea Studiului de fezabilitate initial al
proiectului de referinta;
Avizul nr. 12/20.07.2015 al Comisiei Tehnico – Economice privind valoarea
Devizului general actualizat in luna iulie 2015 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aproba Studiul de fezabilitate revizuit şi Devizul general actualizat,
aferente proiectului „Managementul integrat al deșeurilor solide în judeţul Argeş,
etapa a II – a ”, conform anexelor 1 si 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr.145/01.08.2011 privind aprobarea completarii Echipei de implementare
a proiectului „Managementul Integrat al Deseurilor Solide în judetul Arges „

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean
și Raportul nr.9529/13.07.2015 al Unității de Implementare a Proiectului;
Având în vedere :
Hotărârea consiliului județean nr. 145/01.08.2011 privind aprobarea completarii
Echipei de implementare a proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor
Solide din județul Argeș„ ;
Hotărârea consiliului județean nr. 76/25.05.2009 privind modificarea și
completarea componenței Unității de Implementare a Proiectului ISPA
"Managementul integrat al deşeurilor solide din județul Argeş";
Cererea de finanțare nr.132914/22.06.2014;
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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea şi completarea Echipei de implementare a
proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor Solide din județul Argeș”, potrivit
anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.145/01.08.2011 se modifică
conform prevederilor articolului 1 din prezenta hotarare .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor Verbale de negociere a preţurilor de vânzare a
spaţiilor cu destinaţie medicală situate în Dispensarului Smârdan Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr.9766/16.07.2015 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.nr . 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,
nr.85/30.04.2014 şi nr. 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce urmează a
fi vândute potrivit OUG nr. 68/2008;
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea nr. 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Procesele verbale de negociere a prețurilor de vânzare a
spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical situate în Dispensarul Smârdan
Pitești, identificate potrivit anexelor 1- 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA
LA Hot. Nr. 142/29.07.2015

LISTA PROCESELOR VERBALE DE NEGOCIERE
INCHEIATE PENTRU DISPENSARUL SMARDAN PITESTI

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr.Proces-verbal Comisa de vanzare a
spatiilor medicale care fac obiectul OUG
nr.68/2008
243/17.06.2015/8208/18.06.2015
244/17.06.2015/8209/18.06.2015
245/17.06.2015/8210/18.06.2015
247/17.06.2015/8212/18.06.2015
248/17.06.2015/8213/18.06.2015
249/17.06.2015/8214/18.06.2015

Denumire cabinet medical

CMI LUTZ NICOLETA
CMI NICOLOFF GABRIELA
CABINET PSIHOLOGIE OPRESCU CAMELIA MARIA

CMI STATE CRISTINA
CMI POPESCU CARMEN
CMI POPESCU VIRGIL
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în Contractele de vânzare
cumpărare a spațiilor cu destinație medicală din cadrul Dispensarului Smârdan
Pitești și împuternicirea Președintelui consiliului județean pentru a semna la
notar Contractele de vânzare cumpărare
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean Argeș, precum şi Raportul nr. 9765/16.07.2015 al Direcției Administrație
Publică – Comunități Locale ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin care s-a aprobat
iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 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,
nr.85/30.04.2014 şi nr. 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce urmează a
fi vândute potrivit OUG nr.68/2008;
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată;
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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă clauzele contractuale ce vor fi cuprinse în Contractele de vânzare
cumpărare a spațiilor cu destinație medicală din Dispensarul Smârdan Pitești, vândute
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2008, identificate potrivit anexei parte
integrantă a prezentei hotărâri.

Anexa
La Hot.nr.143/29.07.2015
Clauzele contractuale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare – cumparare ale
spatiilor medicale ce au facut obiectul OUG nr.68/2008
În caz de neachitare la termen a ratelor datorate, cumpărătorul va plăti majorări de
întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul majorărilor de
întârziere se va modifica prin Legile bugetare anuale.
În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate lunare consecutive sau nu
respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de
drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără vreo altă formalitate, iar bunul ce
face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de drept în proprietatea
vânzătorului. Sumele achitate de cumpărător până la data intervenirii rezoluţiunii contractului
se returnează cumpărătorului fara dobanda aferenta acestora.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi executarea acestuia, în caz de
neplată la scadenţă a ratelor, vor fi suportate de cumpărător.
Până la achitarea integrală a restului de preţ se instituie ipoteca asupra spaţiului ce
face obiectul vânzării, conform art. 13 din OUG nr. 68/2008.
Imobilul vandut se declara insesizabil prin acordul liber exprimat al partilor, caracter
opozabil erga omnes pentru toti creditorii prezenti si viitori ai cumparatorului, bunul
neputand fi urmarit pentru satisfacerea vreunei creante prezente sau viitoare (art.626, raportat
la art.2329 din Noul Cod Civil).
In vederea garantării achitării restului de preţ, la care se adaugă şi dobânda
totală, cumpărătorul constituie la data autentificării, dată la care s-a transmis dreptul de
proprietate asupra spaţiului medical conform procesului-verbal al Comisiei pentru vânzarea
spaţiilor medicale prin care s-a negociat şi s-a stabilit preţul de vânzare, o ipotecă de rang
I(unu) în favoarea judetului Arges asupra imobilului.
Debitorul ipotecar se obligă să nu înstrăineze imobilul adus în garanţie şi să nu
greveze cu sarcini sau ipoteci, fără consimţământul creditorului ipotecar şi este de acord ca în
situaţia nerespectării obligaţiilor contractuale din prezentul contract să se treacă la executarea
silită a garanţiei.
Debitorul ipotecar şi creditorul ipotecar, consimt la înscrierea ipotecii
de RANG I (unu), a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, precum si a clauzei de
insesizabilitate în cartea funciară.
Interdicția de înstrăinare și grevare cu sarcini sau ipoteci, precum și insesizabilitatea
imobilului va fi pe toată perioada achitării ratelor de preț. În situația achitării integrale
anticipate a prețului de vânzare-cumpărare de către cumpărător, interdicția de înstrăinare și
grevare cu sarcini sau ipoteci, precum și clauza de insesizabilitate vor putea fi radiate din
cartea funciară în condițiile art. 185 alin.7 litera c din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014,
anterior împlinirii termenului, pe baza declarației în formă autentică a vânzătorului.
În situația achitării integrale a prețului de vânzare-cumpărare de către cumpărător,
clauza de insesizabilitate asupra imobilului ce face obiectul contractului nu va mai fi inserată
în contract și nu va mai fi notată în cartea funciară.

Toate cheltuielile ocazionate cu înscrierea ipotecii si a clauzei de insesizabilitate în
cartea- funciară sunt în sarcina cumpărătorului.
De la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare plata taxelor şi impozitelor
datorate către stat pentru imobilul ce face obiectul contractului vor fi în sarcina
cumpărătorului.
Imobilul dobândit prin contract nu poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de către
cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a
activităţilor conexe actului medical potrivit art. 10 alin. 2 din OUG nr. 68/2008.
In cazul nerespectării acestei obligaţii, contractul de vânzare-cumpărare se consideră
rezolvit de drept fară a mai fi necesară punerea în întârziere şi fară vreo altă formalitate, iar
bunul ce face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de drept în proprietatea
vânzătorului. Sumele achitate de cumpărător până la data intervenirii rezoluţiunii contractului
se returnează cumpărătorului, fară dobânda aferentă acestora.
In temeiul Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, astfel cum a
fost modificată şi completată, Biroul Notarului Public urmează a efectua toate-formalităţile
de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei – Anexa ce cuprinde spaţiile şi terenul aferent din
proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit Cap.
III „Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare” din O.U.G.
nr. 68/2008, situate in incinta Policlinicii II Pitesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean
Argeș, precum şi Raportul comun nr. 9764/16.07.2015 al Direcției Tehnice și
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale ;
Având în vedere :
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale republicată şi actualizată;
Art. 18 alin din O. U.G. nr.68/28.05.2008 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;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.139/25.07.2013 prin care s-a aprobat
iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.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,
nr.85/30.04.2014 şi nr.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.nr. 68/2008;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Lista care cuprinde spaţiile şi terenul aferent din proprietatea
privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit Cap. III „Vânzarea spaţiilor
medicale prin licitaţie publică cu strigare” din O.U.G. nr. 68/2008,situate in incinta

LISTA
ANEXĂ la Hot. Nr.144/29.07.2015
CABINET ORL
c.i. = 0,49%
Numărul/denumirea camerelor
reprezentând spaţiul propriu/
spaţiile de folosinţă comună
conform releveului
Cabinet ORL
Cam. 29 BL. A3, Parter
Grup sanitar
Cam. 30,31,32,33,34
BL. A3, Parter
Hol 12, parter bl. A2
Receptie 13, parter bl. A2
Hol 5+3(iesire), parter bl. A2
Hol 27, parter bl. A3
Hol 9+10+12(iesire),parter bl. A3
Hol 18, parter bl. A4
Hol 20, parter bl. A4
Hol 21(iesire), parter bl. A4
Grup sanitar pacienti 1+2+3, parter
bl. A4
Case scări 1 si 2, parter bl. A2
Casa scari, parter bl. A3
Case scări 1 si 2, parter bl. A4

Suprafaţa spaţiului
propriu/spaţiilor
comune
-mp -

Suprafaţa ce
revine
cabinetului/
Cota indiviză din
spaţiile comune
-mp -

Cota de teren
corespunzătoare
-mp -

½ LOT 5 Parter A3

½ x 17,11 = 8,55

½ x 2,56 = 1,28

¼ LOT 6 Parter A3

¼ X 13,20 = 3,30

¼ X 1,98 = 0,50

0,49% x 938,11
=4,60

0,49% x 142,39 =
0,70

TOTAL
SPAŢIU:
16,45mp

TOTAL
TEREN: 2,48mp

Schita
1
Schita
2

PARTER – 474,06 mp:
LOT 9 A2 + LOT 3 A3 +
LOT 10 A4

MEZANIN – 464,05 mp:
Hol 10, mezanin bl. A2
LOT 3 A2 +LOT 9 A3 +
Hol 27, mezanin bl. A3
LOT 13 A4
Holuri 8,9 mezanin bl. A3
Cam.17mezanin A3,arhiva gen.
Hol 18,30, mezanin bl. A4
TOTAL GENERAL
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A2
SPATII COMUNE:
Casa scari, mezanin bl. A3
938,11 mp
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A4
Menţiune: cabinetul ORL funcţionează în sistem tură-contratură.

SPATIU DEPOZITARE
c.i.= 0,35%
Numărul/denumirea camerelor
reprezentând spaţiul propriu/
spaţiile de folosinţă comună
conform releveului

Suprafaţa spaţiului
propriu/spaţiilor comune
-mp -

Suprafaţa ce revine
cabinetului/
Cota indiviză din
spaţiile comune
-mp -

Cota de teren
corespunzătoare
-mp -

Cam. 5 mezanin bl. A4

LOT 2 Mezanin A4

8,40

1,45

Hol 12, parter bl. A2
Receptie 13, parter bl. A2
Hol 5+3(iesire), parter bl. A2
Hol 27, parter bl. A3
Hol 9+10+12(iesire),parter bl. A3
Hol 18, parter bl. A4
Hol 20, parter bl. A4
Hol 21(iesire), parter bl. A4
Grup sanitar pacienti 1+2+3, parter bl.
A4
Case scări 1 si 2, parter bl. A2
Casa scari, parter bl. A3

PARTER – 474,06 mp:
LOT 9 A2 + LOT 3 A3 +
LOT 10 A4

0,35% x 938,11 =
3,28

0,35% x 142,39 = 0,50

Schita
3

Case scări 1 si 2, parter bl. A4
Hol 10, mezanin bl. A2
Hol 27, mezanin bl. A3
Holuri 8,9 mezanin bl. A3
Cam.17mezanin A3,arhiva gen.
Hol 18,30, mezanin bl. A4
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A2
Casa scari, mezanin bl. A3
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A4

MEZANIN – 464,05 mp:
LOT 3 A2 +LOT 9 A3 +
LOT 13 A4
TOTAL GENERAL
SPATII COMUNE: 938,11
mp

TOTAL
SPAŢIU:
11,68 mp

TOTAL
TEREN:
1,95 mp

SCHITA 1

SCHITA 2

SCHITA 3
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HOTĂRÂRE
privind darea in administrare a unor imobile aflate în proprietatea Judeţului
Argeş
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul comun nr. 9763/16.07.2015 al Direcţiei Tehnice
și Direcției Administrație Publică – Comunități Locale ;
Având în vedere:
H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin domeniului public al
Judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Argeş;
Art. 123, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi
carantina fitosanitară;
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 și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea in administrare Consiliilor Locale Costeşti, Mihăeşti,
Călineşti, Ciofrângeni şi Vedea a imobilelor, teren şi clădiri, in care a functionat
serviciul de protecţia plantelor din localitatile mentionate , imobile aflate în domeniul
public sau privat al judeţului Argeş, pentru o perioadă de 10 ani, conform anexei,
parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniţia
procedurilor de dare in administrare a imobilelor menţionate la art.1.

ANEXĂ
LA H.C.J.ARGEŞ NR. 145/29.07.2015

Imobilele in care a functionat
Serviciul de Protecţia Plantelor
Consiliul Local
VEDEA

Caracteristici ale imobilelor
Domeniul public al judeţului
S. Totală teren = 2642 mp
- MAGAZIE PESTICIDE - SC. = 271 mp
- GARD -190 ml.

CĂLINEŞTI

Domeniul public al judeţului
S.Totală teren = 3260 mp
- CLĂDIRE SEDIU - SC. = 148 mp
- MAGAZIE FITOSANITARĂ A 1 - SC. = 229 mp
- MAGAZIE FITOSANITARĂ A 2 - SC. = 170 mp
- REMIZĂ - SC. = 281 mp
- GRAJD + DEP FURAJE / SC. = 64 mp
- GARD + PLASĂ SÂRMĂ- 200 mp

COSTEŞTI

Domeniul privat al judeţului
S.Totală teren = 7648 mp
- MAGAZIE SEDIU - SC = 99 mp
- MAGAZIE FITOSANITARĂ - SC. = 240 mp
- MAGAZIE FITOSANITARĂ1 + GRAJD - Sc = 144mp
- MAGAZIE FITOSANITARĂ2 - Sc = 183 mp.
- ATELIER MECANIC - Sc = 43,19 mp.

MIHĂEŞTI

Domeniul privat al judeţului
S.Totală teren = 764 mp
- MAGAZIE FITOSANITARĂ + ANEXĂ - Sc = 112 mp

CIOFRÂNGENI

Domeniul privat al judeţului
S. Totală teren = 1086 mp, din care:
MAGAZIE FITOSANITARĂ + ANEXĂ
Sc = 210 mp
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită Casei Judeţene de Pensii Argeş a unor spaţii
situate în incinta Policlinicii 2 Piteşti, imobil aflat în domeniul privat al Judeţului
Argeş, în vederea desfăşurării activităţii Comisiei de Expertiză Medicală a
Capacităţii de Muncă
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul comun nr. 9739/16.07.2015 al Direcţiei Tehnice
și Direcției Administrație Publică – Comunități Locale ;
Având în vedere:
Art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată;
Art. 874 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.10/12.07.2012 privind darea în folosinţă
gratuită Casei Judeţene de Pensii Argeş a unui spaţiu situat în incinta Policlinicii
nr.2, Municipiul Piteşti, aflat în domeniul public al Judeţului Argeş;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.104/19.12.2012 privind darea în folosinţă
gratuită Casei Judeţene de Pensii Argeş a unui spaţiu disponibil;
Adresa Casei Judeţene de Pensii Argeş înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 5599/24.04.2015;
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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Casei Judeţene de Pensii Argeş, pe
o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu propriu in suprafata de 246,51mp, precum şi a cotei
indivize din spaţiile comune in suprafata totala de 95,12 mp, situate în incinta
Policlinicii 2 Piteşti, imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Argeş, pentru
continuarea activităţii Comisiei de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă, spatii
identificate potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXĂ
LA H.C.J.ARGEŞ NR. 146/29.07.2015

SPAŢIUL CARE SE DĂ ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ
CASEI JUDEŢENE DE PENSII ARGEŞ

Numărul/denumirea
camerelor reprezentând
spaţiul propriu/
spaţiile de folosinţă
comună
conform releveelor
CAM. 1+2+6+7+8+9
Cam.
21+22+23+24+25+26+27
Cam.
1+2+3+4+5+6+7+8+9+
12+15+17+18+21+22
Cam. 4
Cam. 10
Hol 12, parter bl. A2
Receptie 13, parter bl. A2
Hol 5+3(iesire), parter bl. A2
Hol 27, parter bl. A3
Hol 9+10+12(iesire), parter bl. A3
Hol 18, parter bl. A4
Hol 20, parter bl. A4
Hol 21(iesire), parter bl. A4
Grup sanitar pacienti 1+2+3, parter bl. A4
Case scări 1 si 2, parter bl. A2
Casa scari, parter bl. A3
Case scări 1 si 2, parter bl. A4
Hol 10, mezanin bl. A2
Hol 27, mezanin bl. A3
Holuri 8,9 mezanin bl. A3
Cam.17 mezanin bl. A3, arhiva generala
Hol 18,30, mezanin bl. A4
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A2
Casa scari, mezanin bl. A3
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A4

Denumirea lotului reprezentând
spaţiul propriu/spaţiile comune
conform CF
-mp -

Suprafaţa
cabinetelor/ Cota
indiviză din
spatiile comune
-mp -

LOT 2 Parter A2

31,27

LOT 4 Parter A2

52,40

LOT 1 Mezanin A2

142,73

LOT 2 mezanin A3
LOT 3 Mezanin A4

8,00
12,11
246,51

Schita 1
Schita 2
Schita 3

PARTER – 474,06 mp:
LOT 9 A2 + LOT 3 A3 + LOT 10 A4
(115,40+5,92+19,35+124,25+18,16+
94,30+15,72+4,37+5,95+32,64+12,66
+25,34)

95,12

MEZANIN – 464,05 mp:
LOT 3 A2 +LOT 9 A3 + LOT 13 A4
(122,51+124,90+4,19+19,39+12,76+
8,47+94,25+30,62+12,99+33,97)
TOTAL sp. com. policlinica: 938,11 mp

TOTAL: 341,63 mp

Schita 4
Schita 5
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HOTĂRÂRE
privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș pentru semnarea
documentelor aprobate de ADIA

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de vicepreşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 9778/16.07.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată
și actualizată;
HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, actualizată;
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și
actualizată;
Adresa nr. 9246/09.07.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș;
Raportul comisiei de specialitate K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Acordă mandat domnului Tecău Grigore Florin, Președintele Consiliului
Județean Argeș, să semneze Actul adițional nr. 6 la Actul constitutiv și Actul adițional
nr.7 la Statutul Asociației cuprinse in anexele 1 si 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea creșterilor salariale pentru personalul angajat în instituțiile
publice locale

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean
şi Raportul comun nr. 9686/15.07.2015 al Direcției Economice și Direcției
Administrație Publică Comunități Locale;
Având în vedere:
Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor
măsuri bugetare;
Avizul Comisiei Paritare nr. 24/15.07.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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, republicata și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Începând cu data de 1 iulie 2015, personalul angajat din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Argeș și instituțiile aflate în subordine, respectiv:
Serviciul Public Județean de Pază și Ordine, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Golești, Teatrul „Alexandru Davila” Pitești , Școala Populară de Arte și Meserii
Pitești, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Argeș, Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu” Pitesti, Centrul de Cultura „Brătianu
„ Muzeul Județean Argeș, Serviciul Public Județean Salvamont, Direcția Generală
pentru Evidența Persoanelor Argeș și Camera Agricolă a Județului Argeș, beneficiază
de o creștere salarială de 12%.
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HOTĂRÂRE
privind propunerea de finanțare a proiectului “Zonarea speciilor pomicole în
bazinele județului Argeș în funcție de condițiile pedoclimatice și socio-economice,
premisă pentru implementarea programului de reconversie în pomicultură.
Studiu de caz – dezvoltarea culturii căpșunului în județul Argeș”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean
şi Raportul nr. 9962/22.07.2015 al Direcției Investiții.
Având în vedere:
Adresa nr. 7506/04.06.2015 a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură Pitești-Mărăcineni;
Art. 91, alin (1), lit. e coroborat cu alin (6) lit. a și lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 şi K6;
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. (1).Se aprobă asocierea Consiliului Județean Argeș cu Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni în vederea finanțării proiectului
“Zonarea speciilor pomicole în bazinele județului Argeș în funcție de condițiile
pedoclimatice și socio-economice, premisă pentru implementarea programului de
reconversie în pomicultură. Studiu de caz – dezvoltarea culturii căpșunului în județul
Argeș”, cu suma de 200.000 lei .
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HOTĂRÂRE
privind efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice
conform indicativ – AND 557- 2015 – judeţul Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean
Argeș, precum şi Raportul nr. 2756/02.07.2015 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere :
O.U.G. nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România" modificata si completata
prin Legea nr. 47/2004;
„ Instrucţiunile pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile
publice” – indicativ AND 557- 2015 aprobat prin Ordinul Ministrului
Transporturilor nr. 481/23.03.2015;
Adresa nr. 92/21208/15.04.2014 a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România S.A.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 aproba alocarea sumei de 369 252,97 lei cu T.V.A.,aferenta organizarii
celor 93 de posturi pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile
publice, judeţene şi comunale, conform indicativ – AND 557- 2015, potrivit anexelor
1 si 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., Direcția Economică și
Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de
investiție "Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele, km 3+313-6+626,
L=3,313 km, în comunele Stoenești și Dragoslavele’’
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean
şi Raportul nr. 3057/20.07.2015 al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
H.G. 28/2008 privind aprobarea coținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții;
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
modificata, completata si actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 165/28.08.2014 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții « Modernizare
DJ 725 Stoenești – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313km, în comunele
Stoenești și Dragoslavele;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție
"Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în
comunele Stoenești și Dragoslavele’’, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Regia Autonomă Județenă de Drumuri Argeș R.A.vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea reactualizării devizului general și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți obiectivului ,,Refacere pod pe DJ
739(DN73D)Bârzești-Negresti-Zgripțești-Beleți (DJ 702) peste râul
Argeșel, km 0+145, in comuna Vulturești, județul Argeșˮ
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean
şi Raportul nr. 3058/20.07.2015 al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
H.G. 28/2008 privind aprobarea coținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții;
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
actualizată;
Ordinul 124/05.06.2015 Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice;
Avizul C.T.E. nr. 282/ 20.05.2015 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 213/31.10.2014 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții « Refacere pod
pe DJ 739(DN73D) Bârzești – Negrești – Zgriptești – Beleți (DJ702) peste râul
Argeșel, km 0+145, în comuna Vulturești, județul Argeș ” ;
Adresa nr. 1266/TD/20.01.2015 a Administrației Bazinale de Apă Argeș Vedea;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1,K2, 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1.Se aprobă reactualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului ,,Refacere pod pe DJ739(DN73D) Bârzești-
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HOTĂRÂRE
privind achiziționarea unor servicii juridice de
consultanță/asistare/reprezentare de către Regia Autonomă Județeană de
Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Anâlizand Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
și Raportul nr. 3056/20.07.2015 al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A.;
Având în vedere:
Art.1 alin.2 din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si
completare a unor acte normative.
Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță / asistență
/reprezentare de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., în
condițiile legii și în limita sumelor disponibile în buget, pentru litigiile pe care aceasta
le are cu:
S.C. ARGECOM METAL PROIECT S.R.L., cu sediul in orașul
Costești, str. Primăverii, nr.15, județul Argeș, înregistrată în
Registrul Comerțului sub nr. J03/421/2012, cod unic de înregistrare
29982221.
S.C. GOLD METAL FIN S.R.L., cu sediul în orașul Costești, str.
Progresului, nr. 71, județul Argeș, înregistrată în Registrul
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Acordul de
Garantare prin Venituri între Județul Argeș și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare
Consiliul Județean Argeș;
Anâlizand Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
și Raportul nr. 10092/24.07.2015 al Direcției Economice;
Având în vedere:
Art. 1164 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Art.61 si art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
modificata si completata de O.U.G. nr.63/2010;
Contractul de Credit din data de 19 iulie 2006 (Contractul de Credit), astfel
cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr. 1 din 15 martie 2007, Actul
Adiţional nr. 2 din 8 ianuarie 2010, Actul Aditional nr. 3 din data de 14 iunie
2013 si Actul Aditional nr. 4 din data de 9 iunie 2014 încheiat între Judeţul Argeş
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD);
Acordul de Garantare prin Venituri din data de 27 august 2010 (Acordul de
Garantare prin Venituri) încheiat între Judeţul Argeş şi BERD prin care Judeţul
Argeş a creat o garanţie în favoarea BERD asupra veniturilor proprii şi conturilor
de trezorerie (astfel cum este detaliat în Acordul de Garantare prin Venituri)
pentru garantarea obligaţiilor sale din Contractul de Credit;
Art. 91 alin. 1 lit. b) și alin. 3 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și 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,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Actului aditional nr. 1 la Acordul de Garantare prin
Venituri , între Judetul Arges și Banca Europeană pentru Reconstructie și Dezvoltare,
cuprins în anexa parte integranta din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
HOTARARE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean
Argeș, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean
şi Raportul nr. 10078 / 24.07. 2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
O.G. nr. 27 / 2015 pentru completarea O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2015;
Art. 190^5-1) din O.U.G. nr. 48 / 2010 pentru modificarea si completarea unor
acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, actualizata cu
modificarile ulterioare;
Adresa nr. 2535/2015 a Directiei de Sanatate Publica Arges;
Adresa nr. 1268 / 2015 a Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Suici;
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 1si 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.

