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HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței Consiliului Consultativ al
U.A.M.S. Rucăr
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 10666/06.08.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
H.G.nr. 412/2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea
şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
H.G.nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfasoară activități de
asistență medicală ;
Instrucțiunile nr. 507/07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale.
Art. 91 alin. (5) lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Adresa nr.224/05.08.2015 a U. A. M. S. Rucăr și înregistrată la Consiliul
Județean Argeș sub nr. 10666/05.08.2015, prin care conducerea U. A. M. S.
Rucăr a solicitat aprobarea consiliului consultativ al unității.
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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aproba componența nominala a Consiliului Consultativ al Unitatii de
Asitenta Medico Sociala Rucăr, astfel:
a) Liviu NISTOR - Reprezentantul autoritãţii administraţiei
publice locale;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ CONSILIER JURIDIC,
Andrei RĂDULESCU

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Argeş
şi Agenţia Naţională Antidrog

Consiliul Județean Argeș;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 10383/ 05.08.2015 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Avand in vedere:
Art.2, alin.3 din H.G. nr. 411 / 2011 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
Antidrog;
Art.3 din H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei nationale antidrog
2013- 2020 si a Planului de actiune in perioada 2013 – 2016 pentru
implementarea Strategiei nationale antidrog 2013- 2020;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Adresa nr.10383/31.07.2015 a Centrului Regional de Prevenire şi Consiliere
Antidrog Arges ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea
nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1.Se aproba încheierea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean
Argeş şi Agenţia Naţională Antidrog cuprins in anexa parte integranta din
prezenta hotarare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Oficiul
Francez pentru Imigrație și Integrare , Instituția Prefectului – Județul Argeș
și Consiliul Judeţean Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.10711/06.08.2015 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret, Cultura ;
Având în vedere:
Art. 91 alin (1) lit.e şi alin (6) lit. a şi c din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Adresa nr. 10112/24/07.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4, 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 încheierea Acordului de parteneriat între Oficiul Francez
pentru Imigrație și Integrare, Instituția Prefectului – Județul Argeș și Consiliul
Judeţean Argeş in vederea implementarii programului experimental franco – roman
de reinsertie a familiilor cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor, cuprins
in anexa parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Serviciul Relatii Internationale Tineret Cultura , Serviciul Coordonarea
Activitatii Autoritatilor Publice, Instituția Prefectului – Județul Argeș si Oficiul
Francez pentru Imigrație și Integrare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 10782/07.08.2015 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social”;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101 din 28.05.2015 prin a fost
aprobată derularea Programului „PRO Social”, în vederea susținerii financiare a
asociațiilor de pensionari, a locuitorilor județului cu probleme de sănătate;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 224 din 09.06.2015 pin
care a fost constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de
Sprijin Financiar ;
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 acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social
persoanelor cu probleme de sanatate conform anexei parte integranta din prezenta
hotarare.
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea 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. 10896/ 11.08. 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;
Anexa 3 la O.G. nr. 20/ 28.07.2015 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2015;
Adresa nr. 212812/06.08.2015 a Administratia Judeteana a Finantelor
Publice 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 rectificarea 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.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării titlurilor „Personalitatea anului” si „Tineri de
succes” în cadrul manifestărilor cultural – artistice și științifice „Sărbatorile
Argeșului și Muscelului „ – ediția a IX – a, 2015
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 10649/05.08.2015 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura;
Avand in vedere:
Art. 91, alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, actualizata;
Hotărârea consiliului județean nr.112/28.05.2015 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile Argeșului
și Muscelului”, ediția a IX – a , 2015 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 si K5,
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata,
HOTARASTE :
ART.1. Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda titlul
„Personalitatea anului” in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si
stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului" , ediția a IX – a, 2015, conform
anexei 1 , parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda titlul „Tineri de
succes” in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice
"Sarbatorile Argesului si Muscelului" , ediția a IX – a, 2015, conform anexei
2 , parte integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Persoanele nominalizate la articolele 1 si 2 au fost selectate pe baza
criteriilor aprobate prin Hotararea consiliului judetean nr. 112/28.05.2015.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 10981/12.08.2015 al Autorității Județene de Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată;
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007
actualizată;
Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local și a
Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.133/26.06.2014 privind aprobarea
cuantumului taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica începând cu anul
fiscal 2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă ȘT E :
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTARARE
privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra spatiului (cabinet
medical) situat in Pitesti, B-dul Republicii, nr.41, parter (Policlinica
Stomatologica)

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 10802/10.08.2015 al Directiei Tehnice ;
Având în vedere:
O.U.G. nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului
sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale
precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;
Adresa nr. 10508 din 04.08.2015 a Colegiului Medicilor Dentisti Judetul
Arges;
Contractul de vanzare - cumparare a spatiului
autentificat sub
nr.309/27.03.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
H O T Ă R Ă ȘT E :
ART.1. Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș nu își exercită dreptul
de preemțiune asupra spațiului - cabinet medical, situat în Pitești, B-dul Republicii,
nr.41, parter , Policlinica Stomatologică, prevazut in anexa, la pretul de 14.500
euro, iar în cazul în care imobilul nu se vinde la prețul menționat va fi înștiințat
Consiliul Județean Argeș asupra modificării prețului de vânzare.
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HOTARARE
privind aprobarea înfiinţarii Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Tigveni prin reorganizarea Centrului de Recuperare si
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tigveni
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 18908/10.08.2015 al D.G.A.S.P.C. Arges
Avand in vedere:
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, actualizată
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale, modificata si
completata ;
H.G nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de
asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
H.G.nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale ;
Ordinul nr.67/2015 al Ministrului muncii,familiei, protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
Hotararea consiliului judetean nr. 63/31.03.2014 privind aprobarea
reorganizarii CITO Tigveni in Centrul de Recuperare si Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Tigveni ;
Avizul nr.15256/16544/ANPD/07.08.2015 al Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Dizabilitati ;
Art. 91,alin. (1), lit.a) si alin. (2), lit.b) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, completata, modificata si republicata;
Raportul comisiilor de specialitate K3 si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
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HOTARARE
privind aprobarea modificării organigramei Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr.18910/10.08.2015 al D.G.A.S.P.C. Arges
Avand in vedere:
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, actualizată
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale,modificată și
completată;
Hotărârea consiliului județean nr. 225/21.11.2014 privind aprobarea
organigramei si a statului de functii ale D.G.A.S.P.C. Arges, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Art. 91 alin 2) lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată;
Raportul comisiilor de specialitate K3 si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se modifica organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, aprobata prin Hotărârea consiliului județean nr.
225/21.11. 2014 , cu modificările și completările ulterioare, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Hotărârea consiliului judetean nr. 225/21.11. 2014, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica conform prevederilor articolului 1 .

