HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 19173/15.12.2015 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;
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, republicatășiactualizată,

H O T Ă R ĂȘT E :
ART.1. Se aprobă eliberărea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberării licenţei de traseu
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 19172/15.12.2015 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport ;
Având în vedere:
Hotărârea Comisiei paritare nr.19052/ 14.12.2015 , privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţeli de traseu;
Art.16, alin. (3), lit. b) coroborat cu art.37 alin.(10) din Legea nr. 92/2007
(modificată de Legea 163/2011) a serviciilor de transport public local;
Art. 19 alin. 1) din Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de Ordinul
M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia;
Raportul comisiilor de specialitate K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRAȘTE:
ART.1.Se aprobă atribuirea serviciilor de transport public de persoane efectuate
prin curse regulate operatorului de transport rutier din anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre, în vederea eliberării de către A.R.R. - Agenţia Argeş a licenţei
de traseu, cu valabilitate până în 2019.
ART.2. Autoritatea Județeană de Transport, Direcția Administrație Publică –
Comunități Locale și Autoritatea Rutieră Română – Agenția Argeş vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării cuantumului contribuției lunare de întreținere
pentru persoanele institutionalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 18168/04.12.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Art.91 alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
și actualizată;
H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului
contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială, datorata de
persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora,
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;
Adresa nr. 538/20.11.2015 a Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 18168/03.12.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Începând cu data de 01.01.2016 cuantumul contribuției lunare de
întreținere pentru persoanele instituționalizate în Căminul pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni este de pana la 500 lei/lună/persoană, în funcție de nivelul
veniturilor beneficiarilor.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere la Căminul pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 17614/04.12.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Art.91 alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Art. 25 (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a
persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;
Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de
intretinere in caminele pentru persoanele varstnice;
Adresa nr. 538/20.11.2015 a Căminului pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
17614/24.11.2015;
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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere la Căminul pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni, în cuantum de 1050 lei/lună.
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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. 18362/09.12.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art.182, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
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 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 15 din H.G.56/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.18521/09.12.2015 al Compartimentului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art. 180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 şi ale art.1 din OMS nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 317 din 12.06.2013
privind aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din
reţeaua Ministerului Sănătăţii și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.
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. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei elevilor și studenților beneficiari de burse sociale
pentru anul școlar/universitar 2015 – 2016, Sesiunea a II-a
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 19071/14.12.2015 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179/30.09.2015 privind aprobarea
acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar
2015 – 2016;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 357/08.10.2015
privind constituirea comisiei de evaluare a dosarelor depuse de elevii și
studenții care vor beneficia de burse sociale în anul școlar 2015-2016;
Procesul verbal al comisie de evaluare a dosarelor;
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 lista elevilor și studenților beneficiari de burse sociale
pentru anul școlar/ universitar 2015 – 2016, Sesiunea a II-a, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Relații Internaționale Tineret
Cultură si Comisia de evaluare a solicitarilor pentru acordarea burselor sociale vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârâri.
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HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18890/15.12.2015 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar;
Având în vedere:
Art.91 alin. (2) , lit a), punctele 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Hotararea consiliului judetean nr. 101/28.05.2015 privind aprobarea şi derularea
Programului PRO Social;
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 persoanelor cu probleme de
sanatate, precum si a pensionarilor din cadrul asociatiilor din judet prin Programul
PRO Social, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Comunități Locale si
Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin
Programul ”PRO Social vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTARARE
privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnico –
Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, insotita de Raportul comun nr. 18068/02.12.2015 al Directiei Economice,
Directiei Investitii, Directiei Administratie Publica Comunitati Locale si Directiei
Tehnice;
Având în vedere :
Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicata, actualizata;
Hotararea consiliului judetean, nr.15/12.07.2012 privind infiintarea Comisiei
Tehnico – Economice la nivelul Consiliului Judetean Arges cu modificarile
si completarile ulterioare;
Rapoartele comisiilor de specialitate K2 si K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba componenta nominala a Comisiei Tehnico – Economice
constituita la nivelul consiliului judetean, astfel:
Presedinte: - Dorin Marasoiu

- Vicepresedinte C.J. Arges

Membri:

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

- Andreea Cosmina Tache
- Carmen Mocanu
- Alisa Ciobanu
- Alin Stoicea
- Sorin Ivascu
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea
concesionării suprafeței de 7,96 mp – teren aferent Dispensarului Războieni,
aflat în domeniul privat al județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 18961/11.12.12.2015 al Direcţiei Tehnice
-Compartimentul Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului;
Având în vedere:
Art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
Art. 9, 10 şi 11 al OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune,
Art.15 , litera e , din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata;
Hotărârea C.J. Argeş nr. 238/26.11.2015 privind concesionarea terenului in
suprafata de 8 mp, situat în Piteşti, str. Războieni nr.2, aflat în domeniul privat
al Judeţului Argeş.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aproba Studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionării
suprafeței de 7,96 mp – teren aferent Dispensarului Războieni, aflat în domeniul
privat al județului Argeș, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcția
Tehnica va initia procedura legală pentru concesionarea terenului identificat la art.
1.
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HOTĂRÂRE
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judetean Argeş nr. 213/29.10.2015
privind darea în folosinţă gratuită Ministerului Apărării Naţionale a unei
părţi din imobilul situat în comuna Valea Mare Pravăţ, satul Nămăeştipunctul Aristide, aflat în domeniul public al Judeţului Argeş
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.18968/11.12.2015 al Direcţiei Tehnice Compartimentul Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului;
Având în vedere:
Art.123 si 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
Art. 867, 868 şi 874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil –
republicată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.105/19.12.2012 pentru modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.53/27.04.2006 privind
darea în administrare Consiliului Local Valea Mare Pravăţ a unui imobil;
Adresa Ministerului Apărării Naţionale-Direcţia Calitatea Vieţii Personalului
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub numărul 17515/23.11.2015;
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 revoca Hotărârea Consiliului Judetean Argeş nr. 213/29.10.2015
privind darea în folosinţă gratuită Ministerului Apărării Naţionale a unei părţi
din imobilul situat în comuna Valea Mare Pravăţ, satul Nămăeşti-punctul Aristide,
aflat în domeniul public al Judeţului Argeş.
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuita a unui numar de 57 camere situate în
incinta Palatului Administrativ
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 18966/11.12.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 4 din H.G. nr.1031/11.12.2013 privind transmiterea imobilului "Palat
Administrativ", proprietate publică a statului, din administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului Județului Argeş în
administrarea Consiliului Judeţean Argeş;
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Art. 874 alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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,

H O T Ă R Ă ȘT E :
ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioada de trei luni , a unui
numar de 57 de camere in suprafata totala de 1500, 58 mp. situate în incinta
Palatului Administrativ, în care funcţionează instituţii de interes local ale judeţului
Argeş, idfentificate conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA
La hot. Nr. 257/18.12.2015

Denumire institutie

Spatiul atribuit

ADI Servsal Argeş

Et. 3: cam. 145; Et. 5: cam. 204,
205, 217
Et. 2: cam. 85,86,90,104,105;
Et. 3: cam. 148;
Et. 5: cam. 187,190
Et. 2: cam. 92
Parter: cam. 21;
Et 3: cam. 132 .
Parter: cam. 18, 19, 20

RADPP Jud Argeş

Crucea Roşie Argeş
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Structura Teritoriala pentru Probleme
Speciale
S.P.J. Salvamont Argeş
ADR Sud Muntenia
Direcţia Judeteana pentru Cultură si Culte
Patrimoniul Cultural National Arges
RAJD Argeş
Direcţia Judeţeană de Statistică

Agentia Nationala pentru Locuinte
Autoritatea Electorala Permanenta
AGERPRES
Asociatia Revolutionară
Club 22 CC Bucuresti
Comunitatea Montana Iezer Muscel
Cartel Alfa Filiala Arges
Blocul National Sindical
Agentia Domeniilor Statului

Et. 5: cam. 191, 192
Et. 3: cam. 116, 117, 118
Et. 2: cam. 108, 109, 110, 111,
112, Arhivă
Et. 5: cam. 197 şi 198, Boxă
Subsol: cam. 1, 12;
Parter: cam. 27, 28;
Et. 4: cam. 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 182 (Arhivă);
Et. 5: cam. 193

Durata
protocolului
31.12.2016
31.12.2016

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

31.12.2016

Et. 5: cam. 200
Et. 2: cam. 97
Et. 2: cam. 89

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

Et. 5: cam. 195
Et. 5: cam. 201
Et. 5: cam. 199
Mezanin, cam. 50

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unui spațiu în suprafață totală de 38,55
mp situat în clădirea «Policlinica Costeşti», pentru înfiinţarea unui cabinet de
medicină legală
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul comun nr. 18967/11.12.2015 al Directiei Tehnice și Directiei
Administrație Publică Comunități Locale;
Având in vedere:
Art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată și republicată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 108/30.08.2006 privind darea în
administrare Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti a imobilului “
teren și construcții ” în care funcționează unitatea sanitară;
Adresa nr. 16269/04.11.2015a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti;
Adresa nr. 17651/08.12.2015 a Spitalului Orăşenesc Regele Carol I
Costeşti;
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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit prin Hotărârea consiliului
judetean nr. 108/30.08.2006, Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti, asupra
spațiului în suprafata totală de 38,55 mp. situat în imobilul «Policlinica Costeşti»,
amplasat în Orașul Costeşti, str. Pieţei nr. 5.
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ALIN STOICEA
HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii consiliului judeţean nr. 85/24.04.2013
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului
„Amenajarea Complexului Muzeal Goleşti – reabilitarea, conservarea şi
punerea în valoare”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul comun nr. 18934/11.12.2015 al Direcției de Investiții și
Direcției Economice;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și
actualizată;
Programul Operațional Regional, Axa 5 Dezvoltare durabilă și promovarea
turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea
durabila a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”;
Hotărârea consiliului județean nr. 85/24.04.2013 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Amenajarea Complexului
Muzeal Golesti – reabilitare, conservare si punere in valoare”;
Contractul de finanțare nr. 3756/11.07.2013;
Hotărârea consiliului județean nr.29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2015 si estimarile la activitatea
proprie pe anii 2016-2018;
Rapoartele comsiliilor de specialitate K1, K2 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, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC: Art.1. al Hotărârii Consiliului Judeţean Argeș nr.
85/24.04.2013 se completează cu alin. 2 – 6 , astfel:
Art.1. (1) ...............................................................................................
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării din fonduri proprii a patru
autoutilitare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 28399/25.11.2015 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
H.G. nr. 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de
stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014;
Dosarul nr. 1046/R/10.07.2015 al D.G.A.S.P.C. Argeș;
Hotărârea Colegiului Director nr. 45/29.09.2015;
Referatul nr. 24995/20.10.2015 întocmit de domnul Daniel Rizu, Șef
Serviciu Ad-tiv T.P.A. și nr. 336/25077 întocmit de doamna Felicia Popescu,
Șef C.I.T.O. Tigveni, privind demararea procedurii specifice achiziționării a
4 autoutilitare prin Cerere de ofertă;
Documentația de atribuire nr. 213965/22.10.2015;
Invitația nr. 381631/05.11.2015 publicată în SEAP;
Procesele verbale nr. 27607 și nr. 27642/17.11.2015;
Adresa nr. 27868/19.11.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 revocă Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 83 din data de 29
aprilie 2015 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
108 din data de 28 mai 2015.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Conventii de parteneriat între Județul
Argeș, Directia Generala de Asistenţă Sociala si Protecţia Copilului Argeş,
Municipiul Piteşti, Organizaţia Naţională a Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu
Handicap Fizic România şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic
România (ASCHFR)– Filiala Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18882/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2001 a asistenţei sociale;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată ;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă încheierea unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Municipiul Piteşti, Organizaţia Naţională a Asociaţiei de
Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic România și Asociația de Sprijin a Copiilor
Handicapați Fizic – România Filiala Argeș, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenţii de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Municipiul Curtea de Argeș și Fundația Umanitară de Orientare și
Integrare Socială "HAND-ROM".
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18879/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2001 a asistenţei sociale;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată ;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă încheierea unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Municipiul Curtea de Argeș și Fundația Umanitară de
Orientare și Integrare Socială "HAND-ROM", potrivit anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenţii de parteneriat între Judeţul
Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
şi Fundaţia „Copii în dificultate”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18884/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă încheierea unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judetean Arges, Direcţia Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș și Fundaţia „Copii în Dificultate”, potrivit anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Comuna Albeștii de Argeș, Fundația de Abilitare Speranța Timișoara şi
Asociația „Lasa-mă să-ți aud glasul - Curtea de Argeș”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18887/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale ;
Având în vedere:
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată ;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă încheierea unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judeten Arges, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Comuna Albeștii de Argeș, Fundația de Abilitare
Speranța Timișoara și Asociația „Lasa-mă să-ți aud glasul- Curtea de Argeș”,
potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
și Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18881/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale ;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice,
republicată și actualizată;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba încheierea unei Convenţii de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judetean Arges , Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș și Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Municipiul Piteşti şi Organizaţia „Salvaţi copiii” Filiala Argeş

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18880/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale ;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice,
republicată și actualizată;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba încheierea unei Convenţii de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judetean Arges, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Municipiul Piteşti și Organizaţia „Salvaţi copiii”
Filiala Argeş , conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
şi Asociația Natională pentru Copii și Adulți cu Autism din Romania –
Filiala Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18883/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice,
republicată și actualizată;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba încheierea unei Conventii de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judetean Arges, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș și Asociația Natională pentru Copii și Adulți cu
Autism din România Filiala Argeş, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
şi Asociaţia„Paraschiva”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18886/10.12.2015 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice,
republicată și actualizată;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba încheierea unei Conventii de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judetean Arges, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș și Asociația „Paraschiva”, conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Județul
Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
şi Asociaţia„ Autism, terapie, sport si arte”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.18885/10.12.2015 Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale ;
Având în vedere:
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice,
republicată și actualizată;
Acordul – cadru de colaborare intre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș si O.N.G. –urile care desfasoara activitati in
domeniul social nr . 3442/12.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin.1, lit.c din
Legea nr.215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba încheierea unei Conventii de parteneriat între Județul
Argeș prin Consiliul Judetean Arges, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș și Asociația „Autism, terapie, sport si arte”, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării Programului Eurodyssee în anul 2016
şi a bugetului necesar
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 18800/10.12.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Tineret Cultură ;
Având în vedere:
Hotărârea Consilului Judeţean Argeş nr.236/22.12.2014 privind aprobarea
derulării Programului Eurodyssee al A.R.E în anul 2015 prin schimburi de
tineri cu regiunile membre, precum şi bugetul aferent stagiului ;
Art. 91, alin. 5 , lit. a , punctul 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5 ;
Avizul secretarului județului;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă continuarea Programului Eurodyssee în anul 2016 cu
prelungire pana la data de 01.03.2017, prin schimburi de tineri cu regiunile
membre A.R.E.
ART.2. Se aprobă bugetul aferent stagiului conform anexei, parte integrantă
a prezentei hotărâri.

Consiliul Judeţean Argeş
Anexa
La HOT. NR. 270/18.12.2015

Bugetul aferent anului 2016 pentru derularea
Programului Eurodyssee

Cheltuieli estimate/stagiar
Nr
.
Cr
t
1
Bursa
2
Curs lb.română – 1 luna
3
Cheltuieli
pentru
promovarea
programului
4
Cheltuieli pentru cazare (chirie+cheltuieli
administrative);
1 900 lei/luna x 12 luni = 22 800 lei
4
TOTAL

Stagiar/
1 luna

1 500 lei
3 000 lei

Total
4 stagiari/4 luni

24 000 lei
12 000 lei
1 200 lei
22 800 lei

60 000 LEI
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HOTARARE
privind organizarea manifestărilor cultural – artistice tradiționale în perioada
sărbătorilor de iarna, pentru anul 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 19072/14.12.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Tineret Cultură;
Avand in vedere:
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata;
Art. 55 , alin. 4, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Hotararea consiliului judetean nr. 17/30.01.2015 privind aprobarea
calendarului principalelor activitati artistice si culturale in anul 2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5 ;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Programul de activitati cultural - artistice organizate in
perioada Sarbatorilor de iarna de Consiliul Judetean Arges, institutiile si unitatile
subordonate cu incadrare in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2015, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba acordarea de cadouri pentru grupurile de colindatori, cu ocazia
sarbatorilor de iarna, in limita sumei de 22750 lei (650 cadouri).
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HOTARARE
privind achiziţionarea unor servicii juridice de asistare/reprezentare în
Dosarele nr. 4215/1/2015, nr. 1042/2/2013 şi nr. 333/46/2014*
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, insotita de Raportul nr. 201/SJ/03.12.2015 al Directiei Administratie
Publica Comunitati Locale;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 215/ 31.10.2014 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Argeş;
O.G.nr.26/2012 (*actualizată*) privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative;
O.G. nr. 34/2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii;
Art. 21, alin.3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)
(*actualizată*)a administraţiei publice locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5 ;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba achiziţionarea de servicii de asistare / de reprezentare în
domeniul dreptului penal în dosarele nr. 4215/1/2015, nr. 1042/2/2013 aflate în
curs de soluţionare pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi in domeniul
dreptului administrativ in Dosarul nr. 333/46/2014* aflat pe rolul Curtii de Apel
Pitesti.
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HOTARARE
privind organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a studiilor
clinice efectuate cu medicamente de uz uman în spitalele subordonate
Consiliului Judeţean Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive formulata de catre domnul consilier
judetean Narcis Sofianu, insotita de Raportul nr.14916/09.12.2015 al Directiei
Administratie Publica Comunitati Locale;
Având în vedere :
Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti cu nr. 36309 din 08.12.2015
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 18653 din data de 09.12.2015.
OUG nr.72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor instituţii din
domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din
domeniul sănătăţii,
Art. 704, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în
domeniul sănătăţii;
Art. 4, alin, (1), lit. d) din Hotărârea nr. 734/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale;
Ordin nr. 903 din 25 iulie 2006 pentru aprobarea Principiilor si ghidurilor
detaliate privind buna practica in studiul clinic pentru medicamente de uz
uman pentru investigatie clinica, precum si cerintele pentru fabricatia si
importul acestor medicamente;
Ordin nr. 904 din 25 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la
implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice
efectuate cu medicamente de uz uman.

Rapoartele comisiilor de specialitate K3 si K5 ;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare
a studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman în spitalele subordonate
Consiliului Judeţean Argeş, in urmatoarea componenta nominala :
1. Sofianu Narcis .
2. Enache Valentin Viorel.
3. Bănică Gheorghe.
4. Dumitrache Radu.
5. Postelnicescu Marius.
6. Stefan Adrian .

ART.2. Comisia constituita la art. 1 va avea urmatoarele obiective:
• Solicitarea unui punct de vedere Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi
a Dispozitivelor Medicale privind eventualele distorsiuni in modul de
indeplinire a clauzelor contractuale dintre Spitalul Judetean de Urgenta
Pitesti si companiile farmaceutice care au efectuat studii clinice cu
medicamente de uz uman;
• Solicitarea unui punct de vedere Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi
a Dispozitivelor Medicale privind sumele incasate in cadrul studiilor
clinice efectuate cu medicamente de uz uman de medicii Spitalului
Judetean de Urgenta Pitesti.

ART.3. Comisia va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin
prezentarea in sedinta ordinara a consiliului judetean din luna martie 2016 a unui
raport de activitate.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului Public Judetean Salvamont Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 18317/04.12.2015 al Serviciului Public Judetean
Salvamont Arges;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraţiei publice locale, republicata;
Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii
de salvare din mediul subteran speologic;
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, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului
Public Judetean Salvamont Argeș, conform anexei, parte integranta a prezentei
hotarari.
ART.2. Serviciul Public Judetean Salvamont Arges, Directia Economica si
Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 58/2004.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse
agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2016

Consiliul Judeţean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 17529/09.12.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 62 alin 2^1 si alin. 2^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile şi completarile ulterioare;
Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr.
296089/09.11.2015,
inregistrata
la
consiliul
judetean
cu
nr.16776/11.11.2015;
Adresa Directiei pentru Agricultura Arges nr. 4959/08.12.2015, inregistrata
la consiliul judetean cu nr.17529/08.12.2015 ;
Art. 91, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 şi K6;
Avizul secretarului judetului
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă preţurile medii la principalele produse agricole în vederea
evaluării arendei, pe anul 2016, contribuabililor din judetul Arges care realizeaza
venituri din arendare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
ANEXA
la hotararea nr. 275/18.12.2015
Preturile medii pe anul 2016 la principalele produse agricole
ce fac obiectul arendei achitate in natura

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumirea produselor agricole

Grau de panificatie
Grau furaj, Triticale
Orz furaj
Orz pentru bere
Ovaz
Porumb
Floarea soarelui
Rapita
Morcov
Ceapa
Castraveti
Telina
Tomate
Varza alba
Usturoi
Ardei
Vinete
Mere
Prune

Preturile
medii
propuse
pentru anul
2016
(lei/to)
600
550
530
600
500
500
1100
1100
1700
1800
1500
3500
1300
1000
6000
1500
900
1200
1000

20
21
22.
23.
24.
25.
26.

Struguri
Pere
Cartof
Miere
Sfecla furajera
Pajisti naturale masa verde
Pajisti naturale –fan

2000
2000
1000
25000
700
250
1000
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor
ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2016
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean şi
Raportul nr. 7295/20.06.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 288, 289, 291, 292 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
modificata şi completata;
Art. 20 alin. 1 lit b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
incepand cu anul 2013
Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5, K6 precum şi
avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1).Se aproba mentinerea la nivelul anului 2015 a cuantumului taxelor
locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2016, conform anexelor
2-23 la Hotararea Consiliului Judetean Argeş nr.133/26.06.2014 .
(2).Se aproba inlocuirea anexei 1 la Hotararea Consiliului Judetean Argeş
nr.133/26.06.2014, cu anexa 1 la prezenta hotarare , parte integrantna din aceasta .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2015 pentru activitatea
Consiliului Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean și Raportul anexa nr. 1993/14.12.2015 al Direcției Economice ;
Având în vedere:
Legea nr. 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
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. 29/13.02.2015. privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2015, 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 30.09.2015, care cuprinde la
venituri suma de 269.900.218 lei, la cheltuieli suma de 214.738.452 lei,
înregistrând un excedent de 55.161.766 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

- Venituri fiscale
- Venituri nefiscale
- Venituri din capital
- Venituri din excedentul bugetului local an 2014

= 93.436.070
= 2.255.325
= 2.958.015
=

2. SUME DEFALCATE DIN T.V.A.
Din care:
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
- Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale

= 67.733.001

23.732.023

3. SUBVENŢII – TOTAL
Din care:
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
- Subvenţii primite pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
- Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
camerelor agricole
- Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea
unor programe de interes national, destinate SF
a bug.local
159.833
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
unor investiţii pentru instituţii publice de asistenţă
socială şi medico-sociale

= 51.257.171
= 1.290.000
= 15.185.830
= 73.317.958

=

1.819.756

=

68.178.227

=

1.297.817

=

1.208.000

=

=

654.325

4. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN
CADRUL PLĂŢILOR EFECTUATE
- Fondul European de Dezvoltare Regională
- Fondul Social European

=
=
=

6.444.726
6.303.089
141.637

Faţă de prevederile trimestriale aprobate în sumă de 253.458.780 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 269.900.218 lei, fiind mai mari cu
suma de 16.441.438 lei (106,49%), situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
214.738.452 lei, 69,71% faţă de veniturile realizate (269.900.218 lei), rezultând un
excedent de 55.161.766 lei. Acest excedent este format din sume încasate ce se vor
plăti în perioada următoare la capitolele 51.02 „Autorităţi executive” (cheltuieli
materiale şi de capital), 66.02 „Sănătate” (transferuri pentru reparaţii şi investiţii la
spitale), 84.02 „Transporturi” (cheltuieli materiale şi investiţii) şi proiecte finanţate din
fonduri europene nerambursabile la capitolele 51.02 „Autorităţi executive”, 67.02
„Cultură, recreere şi religie” şi 74.02 „Protecţia mediului”.
Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Judeţean Argeş la data de 30
septembrie 2015 corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi este prezentat
în anexa 1.
Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 30 septembrie 2015, rezultă
următoarele:
- cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit au fost încasate în proporţie de
99,08%;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 96,67%;
- pentru finanţarea Programului „Lapte şi corn”, conform O.U.G. nr. 96/2001,
prevederea bugetară a fost stabilită la nivelul planului de şcolarizare, iar plata a fost
efectuată pentru elevii prezenţi la şcoală;
- subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap a fost realizat în proporţie de 92,68% ca urmare a fluctuaţiei
numărului de persoane cu handicap;
- faţă de prevederile trimestriale, se constată economii importante la capitolele
51.02.01.03 „Autorităţi executive”, 66.02 „Sănătate” , 70.02 „Locuințe, sevicii și
dezvoltare publică” și 84.02 „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
105,71% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 82,44%, rezultând un excedent de 50.476.896 lei.

Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
111,08% faţă de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 39,42%, rezultând un excedent de 4.684.869 lei.
Faţă de prevederile trimestriale aprobate în sumă de 187.550.540 lei, se constată
că încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii au fost de 166.505.484 lei, fiind mai mici cu suma de 21.045.056 lei
(88,78%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de 157.440.925
lei, 81,23%, faţă de veniturile realizate (166.505.484 lei), rezultând un excedent de
9.046.559 lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30 septembrie 2015, rezultă
următoarele:
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate au
fost încasate în proporţie de 87,07%;
- la capitolul 66.10 „Sănătate” s-a înregistrat o economie de 29.534.619 lei,
execuţia fiind de 76,79%, ca urmare a reducerii cheltuielilor materiale ale spitalelor;
- faţă de prevederile trimestriale aprobate, se constată economii importante şi la
capitolele 68.10 „Asistenţă socială” și 83.10 ”Agricultura, silvicultura”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 89,92% faţă
de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie de
83,05%, rezultând un excedent de 8.367.529 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 57,50% faţă
de prevederile trimestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie de
38,80%, rezultând un excedent de 697.030 lei.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe
anul 2015
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean şi
Raportul nr.19087/1412.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 49, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea
proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2015, conform influentelor
prezentate în anexele 1, 1a si 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Se aprobă actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe
de investiții și surse de finanțare” pe anul 2015 , potrivit anexei 3 parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART. 3. Se aprobă repartizarea de sume unităților administrativ – teritoriale
conform anexelor 4, 5 si 6 parte integrantă din prezenta hotărâre.

