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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și
Raportul nr. 12277/07.09.2015 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2),
republicată;
Art. 6 din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al Președintelui Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru
Camera Agricolă a Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și
Raportul nr. 784/14.08.2015 al Camerei Agricole a Județului Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), republicată;
Art. 6 din instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al Președintelui Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, al Camerei
Agricole a Județului Argeș, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Camera Agricola a Județului Argeș și Serviciul Resurse Umane vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și
Raportul nr. 19314/17.08.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2),
republicată;
Hotarârea Consiliului Județean Argeș nr. 225/2014 privind aprobarea
organigramei D.G.A.S.P.C. Argeș și a statelor de funcții ale aparatului propriu și
unităților subordonate, pe anul 2015;
Ordinul nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2016, al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, conform anexei, parte integrantă
a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de internare în cadrul Unităților de Asistență
Medico-Sociala din Județul Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean şi
Raportul nr.12573/11.09.2015 al Direcției Administrație Publică Comunități Locale;
Având în vedere:
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată și actualizată;
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și
finanțarea unităților de asistență medico-sociale;
O.M.S.F. nr. 419/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a
persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;
Instrucțiunile nr. 507/07.08.2003 de aplicare a
Normelor privind organizarea
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociala aprobate prin H.G. nr.
412/2003;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de internare în cadrul Unităților de Asistență MedicoSociala din Județul Argeș, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Unitățile de Asistență Medico-Sociala din Județul Argeș vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTARARE
privind actualizarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Șuici
Consiliul Județean Argeș;
Anâlizand Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean și
Raportul nr. 10315/01.09.2015 al Unității de Asistență Medico-Sociala Șuici;
Având în vedere :
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
actualizată;
Art. 91, alin. (2), (3) și (4) 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 Hotărârea
Guvernului nr. 412/2003;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de
Asistență Medico-Socială Șuici;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 257/22.12.2014 privind aprobarea organigramei
și statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Sociala Șuici;
Adresele nr. 1400 din 28.07.2015 și nr. 1481/05.08.2015 ale Unității de Asistență
Medico-Sociala Șuici;
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, completata, modificata si republicata,
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HOTARARE
privind înfiinţarea şi funcţionarea Locuintei Protejate nr. 1 Buzoesti, Locuintei
Protejate nr. 2 Buzoesti, Locuintei Protejate nr. 3 Buzoesti şi Locuintei Protejate
nr.4 Buzoesti - locuinţe maxim protejate, precum şi modificarea statului de funcţii şi
organigramei “Complexului de locuinte protejate Buzoesti”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean si
Raportul comun nr.21806 / 15.09.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș si Serviciului Resurse Umane din cadrul consiliului judetean;
Avand in vedere:
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale;
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, actualizată
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. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
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
Art. 91 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, completata, modificata
si republicata;
Avizele nr.18.878, 18.882, 18.884, 18.885 ale Autoritatii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerul Muncii, Familiei , Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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 aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Locuinţei Protejate nr.1 Buzoeşti - locuinţă
maxim protejată din cadrul ”Complexului de locuinte protejate Buzoesti”, precum şi
modificarea organigramei si statului de funcţii ale Locuinţei Protejate nr.1. Organigrama si
statul de functii ale Locuinţei Protejate nr.1 sunt prevăzute în anexele 1 şi 2, parte integranta
din prezenta hotarare.
ART.2. Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Locuinţei Protejate nr.2 Buzoeşti - locuinţă
maxim protejată din cadrul ”Complexului de locuinte protejate Buzoesti”, precum şi
modificarea organigramei si statului de funcţii ale Locuinţei Protejate nr.2. Organigrama si
statul de functii ale Locuinţei Protejate nr.2 sunt prevăzute în anexele 3 şi 4, parte integranta
din prezenta hotarare.
ART.3. Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Locuinţei Protejate nr.3 Buzoeşti - locuinţă
maxim protejată din cadrul ”Complexului de locuinte protejate Buzoesti”, precum şi
modificarea organigramei si statului de funcţii ale Locuinţei Protejate nr.3. Organigrama si
statul de functii ale Locuinţei Protejate nr.3 sunt prevăzute în anexele 5 şi 6, parte integranta
din prezenta hotarare.
ART.4. Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea Locuinţei Protejate nr.4 Buzoeşti - locuinţă
maxim protejată din cadrul ”Complexului de locuinte protejate Buzoesti”, precum şi
modificarea organigramei si statului de funcţii ale Locuinţei Protejate nr.4. Organigrama si
statul de functii ale Locuinţei Protejate nr.4 sunt prevăzute în anexele 7 şi 8, parte integranta
din prezenta hotarare.
ART.5. Se aproba organigrama si statul de functii ale ”Complexului de locuinte protejate
Buzoesti”,conform anexelor 9 si 10, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.6. Directia Economica si Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statelor de funcții ale unor unități subordonate Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului județean și
Raportul nr. 22315/ 22.09.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș;
Având în vedere:
Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată și actualizată;
H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale;
H.C.J. nr. 225/21.11.2014 privind aprobarea organigramei D.G.A.S.P.C. Argeș
și a statelor de funcții ale aparatului propriu și unităților subordonate, pe anul
2015 modificata si completata prin H.C.J. nr. 21/30.01.2015 privind
modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș si H.C.J. nr. 164/13.08.2015
privind aprobarea înfiinţarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Tigveni;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aproba statul de funcții al Centrului de copii „Sf. Andrei” Piteşti, unitate
subordonata Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, potrivit
anexei 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aproba statul de funcții al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul
în Dificultate „Sf. Constantin şi Elena” Piteşti, unitate subordonata Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, potrivit anexei 2 , parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTARARE
privind modificarea si completarea organigramei Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului județean și
Raportul nr. 21807/15.09.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș.
Având în vedere:
H.C.J. nr. 225/21.11.2014 privind aprobarea organigramei D.G.A.S.P.C. Argeș și
a statelor de funcții ale aparatului propriu și unităților subordonate, pe anul 2015;
H.C.J. nr. 21/30.01.2015 privind modificarea organigramei și statului de funcții
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
H.C.J. nr. 164/13.08.2015 privind aprobarea înfiinţarii Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupaţională Tigveni prin reorganizarea Centrului de Recuperare si
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tigveni;
Raportul comisiilor de specialitate K3 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTARASTE:
ART.1. Se aprobă modificarea si completarea organigramei Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Hotărârea consiliului județean nr. 225/21.11. 2014, modificată ulterior , se modifică
si se completeaza conform prevederilor articolului 1 al prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru
Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și
Raportul nr. 12909/21.09.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului;
Având în vedere:
Art. 4 și 5 din H.G. nr. 1437/2004 privind reorganizarea și metodologia de
funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
Hotărârea nr. 183/30.09.2014 a C.J.Argeș privind aprobarea componenței
nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș;
Hotărârea nr. 134/29.11.2005 a C.J.Argeș privind reorganizarea Comisiei pentru
protecția copilului Argeș;
Adresa nr. 330.395/17.09.2015 a Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș;
Adresa nr. 22087/18.09.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ARTICOL UNIC. Articolul 1 al Hotararii consiliului judetean nr. 183/30.09.2014 privind
aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș se modifica si
va avea urmatorul cuprins :
“ Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei Județene pentru Protecția
Copilului Argeș, astfel:
1. Președinte – Voica Ionel – Secretar Județul Argeș;
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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. 12949/21.09.2015 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. (5) , 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 sănătate conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.Directia Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de
Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării burselor sociale pentru elevii și studenții din anul
școlar/universitar 2015 – 2016
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean şi
Raportul nr. 12944/ 21.09.2015 al Serviciului Relații Internaționale Tineret Cultură;
Având în vedere:
Art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;
Art. 91 alin (5) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr. 445/1997
privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin
material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, 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,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă acordarea unui numar de 300 burse sociale elevilor și studenților din
învățământul de stat și particular, cursuri de zi, în cuantum de 200 lei/lună, pentru anul
școlar 2015 – 2016, respectiv perioada octombrie 2015 - iunie 2016 (inclusiv).
ART.2. Se aprobă Regulamentul pentru acordare a burselor sociale în anul
școlar/universitar 2015-2016, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Economică și Serviciul Relații Internaționale Tineret Cultură vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărârâri.
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HOTARARE
privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean si
Raportul nr. 12945/21.09.2015 al Serviciului Relații Internaționale Tineret Cultură ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată;
Legea nr. 488/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural național mobil;
Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si
colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public;
O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
actualizată;
Adresa nr. 10411/03.08.2015 a Muzeului Județean Argeș;
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea
nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Județean Arges, conform anexei, parte
integranta din prezenta hotărâre.
ART.2. Anexa nr. 2 la Hotărârea consiliului județean nr. 108/25.07.2013 se modifică
potrivit prevederilor art.1 al prezentei hotărâri.
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HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
a Regulamentului de Organizare și Funcționare
ale Centrului de Cultură „Brătianu”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
Raportul nr. 13377/24.09.2015 al Serviciului Relații Internaționale Tineret Cultură ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea OUG nr. 189/2008 privind managementul
institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si
al asezamintelor culturale de drept public;
O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
actualizată ;
Adresa nr. 13236/2.09.2015 a Centrului de Cultură „Brătianu”;
Avizul secretarului judetului Arges
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea
nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama si statul de funcţii ale Centrului de Cultură „Brătianu”,
conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului de Cultură
„Brătianu”, conform anexei 3 parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.3. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotărârile
consiliului județean nr.43/28.03.2012 si nr.113/25.07.2013.
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HOTĂRÂRE
pentru actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului
Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.12236/17.09.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio-Economice Sănătate;
Având în vedere:
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
Art.91 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată,
completată şi republicată;
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;
Art.1 pct.4 din O.M.S. 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;
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.145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce
funcţionează în cadrul spitalelor şi ale altor acte normative secundare şi incidente
specifice organizării şi funcţionării spitalelor;
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.125/26.06.2014 privind actualizarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăşenesc "Regele Carol I "
Costeşti;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 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:

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie
"Sfânta Maria" Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.12246/18.09.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio-Economice Sănătate;
Având în vedere:
Art.180 alin.(1) lit.a din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată;
Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Art.1 din O.M.S. nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
O.M.S. nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr.39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatorului de specialitate al
spitalului;
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;
O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în
funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al calităţii
serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului
Sănătăţii şi a autorităţilor publice locale;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.70/26.03.2015 privind actualizarea statului de
funcţii al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.223/26.11.2013 privind actualizarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria"
Vedea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.64/24.04.2013;
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr.277/10.08.2015 pentru aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea;
Adresa Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea nr.2322/01.09.2015, înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş cu nr.12246/04.0.92015;
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HOTĂRÂRE
pentru actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de
Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13198/22.09.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio-Economice Sănătate;
Având în vedere:
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
Art.91 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată,
completată şi republicată;
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;
Art.1 pct.4 din O.M.S. 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;
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.145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce
funcţionează în cadrul spitalelor şi ale altor acte normative secundare şi incidente
specifice organizării şi funcţionării spitalelor;
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.224/26.11.2013 privind actualizarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria"
Vedea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.64/24.04.2013;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 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,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
Spitalului de Recuperare Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr.13282/23.09.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
actualizată;
Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicata;
H.G. nr. 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;
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. 975/2012 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.679/2010 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.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
Art. 1 din O.M.S. 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, a 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;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Spitalului de Recuperare Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean,
precum şi Raportul nr. 13283 /23.09.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
O.M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere prevenire şi control
al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare;
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice;
O.M.S. nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de
etică ce funcţionează în cadrul spitalelor și ale altor acte normative secundare și
incidente specifice organizării și funcționării spitalelor;
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;
Avizul secretarului judetului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare
Brădet, conform anexei, parte integranta a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovării proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului Vechii Prefecturi azi Muzeul Judeţean Argeş”

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13178/22.09.2015 al Direcţiei Investiţii;
Având în vedere:
Art.2, alin. (3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată;
Decizia Consiliului Popular al judeţului Argeş nr.391/1970;
Adresa Muzeului Judeţean Argeş nr.11969/01.09.2015;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
prioritatea de investiţii 5.1. “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural”, obiectivul specific 5.1.1. “Impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi al identităţii
culturale”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă promovarea proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului Vechii Prefecturi azi Muzeul Judeţean Argeş”
Art.2. Direcţia Investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovării proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului Primăriei Vechi azi Muzeul de Artă”.
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13179/22.09.2015 al Direcţiei Investiţii;
Având în vedere:
Art.2, alin. (3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată;
Decizia Consiliului Popular al judeţului Argeş nr.391/1970;
Adresa Muzeului Judeţean Argeş nr.11969/01.09.2015;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
prioritatea de investiţii 5.1. “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural”, obiectivul specific 5.1.1. “Impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi al identităţii
culturale”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă promovarea proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului Primăriei Vechi azi Muzeul de Artă”
Art.2. Direcţia Investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovarii proiectului
“Conservarea, protejarea , promovarea si dezvoltarea patrimoniului Castrului roman
Jidova (Limes Transalutan)”
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13175/22.09.2015 al Direcţiei Investiţii;
Având în vedere:
Art.2, alin. (3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată;
Decizia Academiei R.S.R. nr.516/1969;
Adresa Muzeului Judeţean Argeş nr.11968/01.09.2015;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
prioritatea de investiţii 5.1. “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural”, obiectivul specific 5.1.1. “Impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi al identităţii
culturale”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă promovarea proiectului “Conservarea, protejarea , promovarea
si dezvoltarea patrimoniului Castrului roman Jidova (Limes Transalutan)” .
Art.2. Direcţia Investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovarii proiectului
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
Cetăţii Poenari ”
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13174/22.09.2015 al Direcţiei Investiţii;
Având în vedere:
Art.2, alin. (3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.58/30.04.2010 privind darea în administrare
Muzeului Judeţean Argeş a Cetăţii Poienari, imobil aflat în domeniul public al Judeţului
Argeş;
Adresa Muzeului Judeţean Argeş nr.11968/01.09.2015;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
prioritatea de investiţii 5.1. “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural”, obiectivul specific 5.1.1. “Impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi al identităţii
culturale”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă promovarea proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului Cetăţii Poenari”.
Art.2. Direcţia Investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovării proiectului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea
administrativă a Muzeului Judeţean Argeş”
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13176/22.09.2015 al Direcţiei Investiţii;
Având în vedere:
Adresa Muzeului Judeţean Argeş nr.11970/01.09.2015;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investitii 3.1 “Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, și in sectorul
locuințelor”, care include obiectivul specific “Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari “;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă promovarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice în
clădirea administrativă a Muzeului Judeţean Argeş”.
ART.2. Direcţia Investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea promovării proiectului “Cresterea eficientei energetice in Palatul
Administrativ al Consiliului Judetean Arges”

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.13177/22.09.2015 al Direcţiei Investiţii;
Având în vedere:
Hotărârea Guvernului României nr.1031/11.12.2015 privind transmiterea imobilului
’’Palatul Administrativ ’’, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului
Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului Judeţul Argeş în administrarea Consiliului
Judeţean Argeş;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investitii 3.1 “Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, și in sectorul
locuințelor”, care include obiectivul specific “Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari “;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă promovarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice în
Palatul Administrativ al Consiliului Judeţean Argeş”.
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HOTARARE
privind aprobarea cuantumului cotizatiei
Asociatiei G.A.L. Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor
aferenta cheltuielilor de functionare pentru anul 2015

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean si
Raportul nr.12637/17.03.2015 al Directiei Administratie Publica – Comunitati Locale.
Având in vedere:
Adresa nr. 12637/14.09.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Arges a Asociatiei GAL
Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor ;
Hotararea A.G.A. nr. 43/2015 ;
Art. 16 alin (2) din Statutul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Fagarasul de SudTinutul Posadelor”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba cotizatia in cuantum de 10.000 lei ce va fi achitata de Consiliul
Judetean Arges in contul Asociatiei G.A.L. Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor, aferenta
cheltuielilor de functionare pentru anul 2015, conform prevederilor din Statutul asociatiei,
cuprins in anexa parte integranta din prezenta hotarare .
ART.2. Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Arges si Asociatia G.A.L.
Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean şi
Rapoartele nr. 12859/17.09.2015 si nr. 13431/25.09.2015 ale Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale completată, modificată şi
republicată;
Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 122/24.07.2009 privind darea în administrare
Şcolilor speciale din subordinea Consiliului Judeţean Argeş , a imobilelor construcţii şi
terenul aferent aflate în domeniul public al judeţului Argeş ;
Punctul 83 capitolul V din H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin
domeniului public al Judeţului Argeş;
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 trecerea în domeniul public al Județului Argeș a imobilului – teren si
constructie situat in Municipiul Piteşti, str. Domniţa Bălaşa, nr. 19, identificat conform
anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Județului Argeș a imobilului – teren in
suprafata de 629 mp.situat in orasul Stefanesti, sat Valea Mare, identificat conform anexei
2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa NR.1
La Hot. Nr. 194/30.09.2015
modificare şi completare HG447/2002.Capitolul II Teatru

Nr.
Crt.

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

3

1.6.2

Clădire
Teatru de
păpuşi
„Aşchiuţă”

4

-

Teren aferent
Teatru de
păpuşi
„Aşchiuţă”

Elemente de identificare

Municipiul Piteşti, Domniţa
Bălaşa nr. 19
C1 - Sc=mp
C2 - Sc=mp
Sc totală = 560 mp
Municipiul Piteşti, Domniţa
Bălaşa nr. 19 S=720 mp

Anul
dobândirii

Valoare de
inventar
(Lei)

1965

719.435

-

782.440

Denumirea act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
Hotărârea C.J.
Argeş
nr...../...........201
5
Hotărârea C.J.
Argeş
nr...../...........201
5

Consiliul Judeţean Argeş
Anexa NR. 2
La Hot. Nr. 194/30.09.2015

Elemente de identificare ale imobilului - teren
in suprafata de 629 mp.
Cod
clasificare

-

Denumirea
bunului

Teren
Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă
„Sfânta Filofteia”

Elemente de identificare

Oraşul Ştefăneşti,
sat Valea Mare
str. Cavalerului nr. 1B
S = 629 mp

Anul dobândirii

1970

Valoare de
inventar
(Lei)
-

Denumirea act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
Hotărârea C.J.
Argeş
nr...../..........
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeș nr.
58/26.03.2015 privind trecerea în domeniul privat a imobilului teren in suprafata de
1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1 în vederea
constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION IMPEX SRL asupra
terenului in suprafaţă de 250 mp
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean şi
Raportul nr. 12534/10.09.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală actualizată şi republicată;
Art.10 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art.42 şi art.43 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată
şi actualizată;
Art.693 şi următoarele din Codul Civil republicat, actualizat – Legea nr.287/2009 ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.58/26.03.2015 privind trecerea în domeniul
privat a imobilului teren în suprafaţă de 1136,26 mp, situat în Municipiul Câmpulung,
str. Fraţii Goleşti nr. 1 în vederea constituirii dreptului de superficie în favoarea SC
FLORION IMPEX SRL asupra terenului în suprafaţă de 250 mp;
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 :
ARTICOLUL I. Articolul 1 al Hotararii consiliului judetean nr. 58/26.03.2015 privind
trecerea în domeniul privat a imobilului teren in suprafata de 1136,26 mp, situat in
Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1 în vederea constituirii dreptului de superficie in
favoarea SC FLORION IMPEX SRL asupra terenului in suprafaţă de 250 mp, se modifica
si va avea urmatorul cuprins:

ÂRE
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei spaţiilor şi terenurilor aferente
din proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute
potrivit O.U.G. nr. 68/2008
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului judeţean
Argeş, precum şi Raportul comun nr. 12460/09.09.2015 al Direcţiei Tehnice şi
Directiei Administraţie Publică – Comunităţi 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 administrativteritoriale cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical;
• 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 şi 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 O.U.G. nr.68/2008, identificate conform
anexlor 1-2 parte integranta din prezenta hotărâre

Dată a
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HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil situat în comuna Cetățeni Județul Argeș, din domeniul
privat al județului Argeș în domeniul privat al comunei Cetățeni

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean şi
Raportul nr. 12461/09.09.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină
fitosanitară;
H.G. nr. 841/23.10.2015 completată şi modificată prin H.G. nr. 966/23.12.1998 privind
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor
publice;
Adresele nr. 7798/10.06.2015şi 8497/30.06.2015 ale Consiliului Local Cetăţeni;
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, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al judeţului Argeş în domeniul privat
al comunei Cetăţeni a imobilului situat în comuna Cetăţeni format din teren în suprafaţă de
1247 mp, clădire magazie în suprafaţă de 255 mp şi remiză în suprafaţă de 78 mp,
identificat conform planului – anexa, parte integranta din prezenta hotărâre, in vederea
reconstituirii unui drept de proprietate.
ART.2 In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va proceda la
încheierea protocolului.
ART.3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată a
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HOTARARE
pentru modificarea Hotărârii consiliului judetean nr. 229 / 2013
privind constituirea unei comisii pentru inventarierea arhivei de la
S.C. Proiect Argeş
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean,
Raportul comun nr. 13382/24.09.2015 al Direcţiei Administraţie Publică si Comunităţi
Locale si Direcţiei Tehnice;
Avand in vedere:
Art. 34 alin 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor
de construcţii;
Hotărârea C.J. nr. 229 / 2013 privind constituirea unei comisii pentru
inventarierea arhivei de la S.C. Proiect Argeş ;
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, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE :
ART.1. Se aproba modificarea si completarea componentei nominale a Comisiei constituita
prin Hotararea consiliului judetean nr. 229 / 2013 privind constituirea unei comisii pentru
inventarierea arhivei de la S.C. Proiect Argeş, astfel :
Tache Lucian Doru – referent specialitate Direcţia Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Compartiment Urbanism, Cadastru şi Amenajarea teritoriului –
preşedinte
Toderici Tatiana – consilier superior Direcţia Tehnică, Serviciul Lucrări Publice,
Investiţii, Infrastructură, Monitorizare Master Plan-Apă – membru
Buşcu George Paul – inspector superior Compartiment Strategii, Sinteze SocioEconomice – membru

Dată a
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HOTARARE
privind alegerea procedurii de concesionare a serviciului de colectare si transport a
deseurilor municipale generate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale care fac
parte din Zonele Costesti si Curtea de Arges-Domnesti ; aprobarea studiului de
oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a
gestiunii serviciului de colectare si transport a desurilor municipale generate pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale situate in Zonele Costesti si Curtea de ArgesDomnesti; avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale generate in unitatile
administrativ-teritoriale care fac parte din etapa a II-a a proiectului „Managementul
integrat al deseurilor solide in Judetul Arges”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean,
Raportul nr. 13256/23.09.2015 al Direcţiei Administraţie Publică si Comunităţi Locale;
Avand in vedere:
Prevederile art. 1 (2) lit. e), art. 3, art. 8 (2) si (3) d); i), art. 10 (5), art. 22 (2) lit. b),
(3) si (4), art. 24 lit. b), art. 30 (1) si (2) si a art. 32 (2) din Legea nr. 51/2006, a
serviciilor comunitare de utilitati publice si ale art. 12 (2) din Legea serviciului de
salubrizare a localitatilor 101/2006;
Raportoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5, K6 ;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba concesionarea serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale,
generate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale situate in Zonele Costesti si Curtea de
Arges-Domnesti, utilizandu-se procedura gestiunii delegate, care presupune atribuirea, de
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges, in numele si pe seama
unitatilor administrativ-teritoriale care fac parte din Etapa a II-a a proiectului
„Managementul Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arges”, unui singur operator,
competentele si responsabilitatile privind prestarea serviciilor de colectare si transport a
desurilor municipale, in baza unui contract de delegare a gestiunii.

Dată a
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2015
pentru activitatea Consiliului Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului județean și
Raportul anexa nr.13509/ 28.09.2015 al Direcției Economice ;
Având în vedere:
Legea nr. 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015;
Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
Art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.27/29.01.2014 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2014, cu modificările ulterioare;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă executia bugetara la data de 30.06.2015, care cuprinde la venituri suma
de 164.165.649 lei, la cheltuieli suma de 140.890.031 lei, înregistrând un excedent de
23.275.618 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul - anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
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. 13479 / 28.09. 2015al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Adresa nr. 22498/23.09.2015 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Arges ;
Adresa nr. 2267/24.09.2015 a Centrului Scolar de Educatie Incluziva “Sfanta
Filofteia” Stefanesti ;
Adresa nr. 13485/28.09.2015 a
Unitatii de Implementare a Proiectului
“Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges”;
Adresa nr. 27700/25.09.2015 a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti ;
Adresa nr. 8848/25.09.2015 a Spitalului de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea
Iasului ;
adresa nr. 1790/18.09.2015 a Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Suici ;
adresa nr. 1897/07.09.2015 a Bibliotecii Judetene “Dinicu Golescu “ ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea proprie
a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2015, conform anexelor 1 si 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea și combaterea înzapezirii și
poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș,
pentru iarna 2015 - 2016
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean şi
Raportul nr.3986/25.09.2015 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.
Avand in vedere :
O. G. nr. 43/1997 modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic
al drumurilor;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;
"Instrucțiunile privind protectia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea
poleiului și înzăpezirii" - indicativ AND nr. 525 - 2000 aprobate prin Ordinul
Directorului General AND, nr. 45/2000;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr.
215/2001, republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se aprobă Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului
pe drumurile si podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2015 - 2016, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se recomandă primariilor municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș să
intocmească și să aprobe "Planuri de acțiune proprii de intervenții" pentru drumurile și
străzile din unitățile administrativ - teritoriale în care functionează.
ART.3. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și Direcția Economică, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa
La Hot. Nr. 202/30.09.2015
JUDEŢUL ARGEŞ
REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ
DE DRUMURI ARGEŞ R.A.

PLAN DE ACŢIUNE
pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii
şi poleiului pe drumurile şi podurile judeţene
din judeţul Argeş pentru iarna 2015 – 2016
Modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă, precum şi întocmirea
planului de acţiune pe timpul iernii sunt în sarcina administratorului drumurilor
conform prevederilor Normativului AND 525/2013.
Reţeaua de drumuri judeţene are o lungime totală de 1.193,948 km
repartizati astfel:
- District Piteşti - 280,765 km
- District Cepari - 271,168 km
- District Căteasca – 232,448 km
- District Băjeşti – 205,052 km
- District Hârseşti – 97,023 km
- District Buzoeşti – 107,492 km
Sectoarele de drumuri judeţene au fost repartizate pe 6 districte şi
împărţite pe 4 niveluri de viabilitate, astfel :
Nivelul I de viabilitate= 115,730 km necesită deszăpezire în termen de
10 ore pentru minimum o bandă de circulaţie si 2 – 4 zile pentru eliberarea
ambelor benzi de circulaţie.
Nivelul II de viabilitate= 495,295 km necesită deszăpezire în 1 – 2 zile
pentru minimum o bandă de circulaţieşsi 4 – 6 zile pentru eliberarea ambelor
benzi de circulaţie.
Nivelul III de viabilitate = 539,023 km necesita o intervenţie de 4 zile
pentru o bandă şi 7 – 10 zile pentru ambele benzi de circulaţie.
Nivelul IV de viabilitate = 43,9 km, la care cheltuielile necesare
întreţinerii pe timpul iernii sunt nejustificate economic, deszăpezirea lor sau
combaterea lunecuşului se va efectua numai în cazuri deosebite, când situaţia o
impune (închiderea altor sectoare de drum de nivel superior de viabilitate cu
imposibilitatea ca acestea să poată fi deschise într-un timp mai scurt ca cel de
nivel IV, prin care se poate rezolva accesul în zonă).
În funcţie de acestea administratorul drumurilor organizează unităţile
operative de acţiune şi le va dota cu utilaje şi echipamente de intervenţie.

Astfel s-a stabilit că sunt necesare un numar de 120 de utilaje repartizate
pe districte.
Buldozer
Autobasculantă 16 t cu lama
Tractor echipat cu lamă pentru zăpadă
Autogreder
Încărcător frontal
Utilaj multifuncţional cu lamă şi RNSP
Buldoexcavator
ATB cu lamă si RNSP
Autoutilitară
Autofreză zăpadă
Autoremorcher

1
6
2
13
17
8
10
49
5
3
6

Cantitatea aprovizionată de sare pentru zonele unde se acţionează cu
amestec de material antiderapant şi sare va fi direct proporţională cu
cantitatea de nisip antiderapant, de regulă 15 – 30% din greutatea acestuia.
În condiţiile în care nu sunt suficiente depozite acoperite pentru a se
putea face amestecul, în vederea evitării aglomerării materialului antiderapant
prin înghet, aprovizionarea cu materiale chimice se va face în acelaşi procent
din necesar ca şi pentru materialele antiderapante.
Combaterea lunecuşului se face utilizând materiale antiderapante (nisip,
zgură etc.) cât şi fondanţi chimici (sare, clorură de calciu, saramură de sare)
sau amestec de 10 – 30% (sau chiar mai mult pentru îmbracăminţi cu
etanşeitate bună) sare şi nisip.
Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai
uniformă pe suprafaţa părţii carosabile (cantităţi mai mari pe zone critice cum
ar fi: intersecţii, declivităţi mari, curbe cu raze mici etc.).
Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa
carosabilului mai mari de -7°C, pentru temperaturi mai scăzute fiind
periculoasă şi nu se va mai folosi.
Pe drumurile cu circulaţie intensă sau în timpul când vântul suflă tare
este eficient să se utilizeze sare preumezită, dar numai până la temperaturi de 7°C.
Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminţi bine etanşeizate cu
aprobarea AND, respectiv a conducerii administraţiei locale.
Pentru temperaturi mai scăzute (pâna la -15°C) se poate utiliza clorura
de calciu sau numai material antiderapant.
În cazul folosirii saramurii de sare aceasta trebuie să aibă o concentraţie
de minimum 22 – 25%, în funcţie de temperatura suprafeţelor căii (mai mare
de -3°C) şi condiţii atmosferice.

Materialul antiderapant se foloseşte de asemenea pe îmbracăminţile
rutiere degradate, cu slaba etanşeitate pe cele de beton de ciment realizate în
ultimii 5 ani, drumurile pietruite şi de pamant, precum şi pe podurile metalice.
Pe drumurile de nivel I de viabilitate pe timp de iarnă este interzisă
răspândirea manuală de materiale antiderapante tratate cu substanţe
antiaglomerante sau a materialelor chimice, pentru a se evita formarea de
gropi, care pot îngreuna sau periclita desfăşurarea traficului rutier.
Fac excepţie zonele din pante sau rampe unde se amplasează depozite
mici pe marginea drumului, pentru a se putea acţiona în situaţii deosebite.
Pe celelalte drumuri, în cazul în care dotarea nu permite împrăştierea
mecanizată, se poate împraştia si manual, cu mare atenţie şi cât mai uniform
posibil pentru a evita formarea de gropi şi denivelari.
Materialele folosite la combaterea lunecuşului trebuie să îndeplinească o
serie de condiţii, după cum urmează:
- sarea nu trebuie să conţină impurităţi mai mult de 4%, umiditatea la
depozitare să fie de max. 1% şi să conşină un agent chimic, care să impiedice
formarea de bulgări.
Din punct de vedere granulometric ea trebuie să se incadreze în limitele
de 0 – 7 mm, având minimum 50% dimensiunea sub 3 mm ;
- nisipul trebuie să fie curat, fără argile, aspru, cu dimensiunea în limita
de 0 – 7 mm, în care ponderea fracţiunii peste 1 mm să reprezinte 85%.
Depozitarea materialelor chimice şi antiderapante, încărcarea acestora,
amplasarea depozitelor, modul de utilizare şi răspândirea acestora, utilajele şi
echipamentele de răspândire a lor, viteza de lucru a acestora, semnalizarea
vehiculelor care fac aceste operaţiuni, organizarea acţiunii de răspândire se va
face în conformitate cu prevederile din „Îndrumătorul privind prevenirea şi
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii drumurilor publice”.
La sediul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A se constituie
comandamentul de iarna care asigura care functioneaza non stop si este
alcatuit di tot personalul acesteia.
Se vor aproviziona la pante şi la bazele de deszăpezire materiale
antiderapante după cum urmează:
- nisip = 11.000 m³;
- sare =
2.300 t ;
Utilajele care deservesc această acţiune vor fi deplasate la punctele de
sprijin (districte) urmând ca fiecare conducător de utilaj să acţioneze atunci
când este cazul pe sectoarele de drum care i-au fost repartizate.
Pentru iarna 2015 – 2016, în condiţii de iarnă grea, este necesară suma de
5.500.340, 76 lei (fara T.V.A.), repartizată proporţional cu lungimea de drumuri
de deszăpezit pe fiecare district.
Anexăm alăturat devizul estimativ.

Sefii de districte care coordonează, supraveghează, monitorizează,
informează şi raspund de buna desfăşurare a acestei acţiuni sunt :
Nr. crt.

District

Localitate

Nume şi

Număr

prenume

telefon

1.

Piteşti

Piteşti

Crinu Gheorghe

0745.057.557

2.

Cepari

Cepari

Hiru Cornel

0754.057.558

3.

Băjeşti

Ţiţeşti

George Marin

0754.057.559

4.

Căteasca

Căteasca

Predescu George

0722.853.677

5.

Buzoieşti

Buzoieşti

Badiu Nicu

0742.277.222

6.

Hârseşti

Hârseşti

Soare Gheorghe

0744.682.295

Telefon permanent pentru intervenţii :

0248/280958
0248/282929
fax : 0248/281962

0742/178.000 – ing. Alina Nicolau
0740/122.785 - ing. Iriciuc Ionel
RAJD ARGEŞ
DIRECTOR GENERAL,
ALINA NICOLAU

RAJD ARGEŞ
DIRECTOR INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,
IRICIUC IONEL
CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
DIRECTOR EXECUTIV,
SORIN IVAŞCU

ÎNTOCMIT,
ILIE VICTOR

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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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. 3987/25.09.2015 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 terţe persoane, privind
lucrările de săpătură şanţuri sau execuţie terasamente din perioada 2011-2012.
Art.2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor demara
procedurile de achiziție a serviciilor mentionate la art.1.
Art.3. Direcția Economică, și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

