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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberării licenţei de traseu

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentata de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7625/17.05.2016 al Biroului Autoritatea Judeţeană de
Transport ;
Având în vedere:
Hotărârea Comisiei paritare nr. 7217/10.05.2016, privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţei 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 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,

HOTĂRAŞTE:
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 Judeţeană de Transport, Direcţia Administraţie Publică –
Comunităţi Locale şi Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Argeş vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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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 judeţene

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7624/17.05.2016 al Autorităţii Judeţene de Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată;
Ordinul Ministrului Internelor şi 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 şi a
Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, 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, republicatăşi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele judeţene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2 Autoritatea Judeţeană de Transport, Direcţia Administraţie Publică –
Comunităţi Locale şi Agenţia ARR Argeş vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7723/18.05.2016 al Comisiei pentru Probleme de Apărare;
Avand in vedere:
Art. 35, lit.d) din Legea nr. 45/1994 a apărării naţionale a României, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art. 47, lit.f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale
şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 4 din HG nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului,
respectiv a municipiului Bucureşti;
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art. 33 din HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 5-7 din HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu;
Art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Adresa nr. 403/ps/11.02.2016 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale ;
Raportul comisiei de specialitate K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1. Se aprobă Monografia economico-militară a judeţului Arges, conform
anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Convenţia de Parteneriat
încheiată între U.A.T. Judeţul Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Fundaţia „Copii în dificultate”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 6479/06.05.2016 al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Legea nr. 292/2011 a asistenţei 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 şi actualizată;
Hotărârea consiliului judeţean nr. 263/18.12.2015 privind încheierea unei
Convenţii de parteneriat între Judeţul Argeş prin Consiliul Judetean Arges,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi
Fundaţia „Copii în Dificultate”.
Adresa nr. 6479/25.04.2016, privind aprobarea încheierii unui Act adiţional
la Conventia de parteneriat incheiata intre U.A.T. Judetul Arges, Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Fundatia
„Copii in dificultate”;
Acordul – cadru de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş si O.N.G. –urile care desfăşoara activităţi în
domeniul social nr . 3442/12.02.2015 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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, republicată şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă încheierea unui Act Adiţional la Convenţia de parteneriat între
U.A.T. Judeţul Argeş prin Consiliul Judetean Arges, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Fundaţia „Copii în Dificultate”,
potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă la Hotărârea nr. 95/26.05.2016
U.A.T. JUDEŢUL ARGEŞ

Nr_______________________

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Nr._________________________
FUNDAŢIA ”COPII ÎN DIFICULTATE”
Nr_______________________

ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢĂ &HOSPICE
Nr. _____________________

ACT ADIŢIONAL
La Convenţia de Parteneriat
Capitolul I. Părţile
1. U.A.T. JUDEŢUL ARGEŞ, numit în continuare ”Judeţ Argeş”, pentru
Consiliul Judeţean Argeş cu sediul în Municipiul Piteşti, Piaţa Vasile Milea,
nr. 1, judeţul Argeş, reprezentat prin dl. Grigore Florin TECĂU în calitate de
Preşedinte,
2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI ARGEŞ, numită în continuare ”Direcţia”, cu sediul în
Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, judeţul Argeş, reprezentantă prin
dl. Adrian MACOVEI în calitate de Director general,
3. FUNDAŢIA ”COPII ÎN DIFICULTATE”, numită în continuare
”Fundaţia”, cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi, nr. 16,
Sector 2, reprezentată prin d.na Gabriela CIUCĂ în calitate de Preşedinte;

4. ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢĂ & HOSPICE, numită în continuare
”Asociaţia”, cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi, nr. 16,
Sector 2, reprezentată prin Paul KUBASZKY în calitate de
Vicepreşedinte
Am convenit la modificarea Convenţiei de Parteneriat nr. 19860/22.12.2015, după
cum urmează:

La CAPITOLUL I PĂRŢILE
Punctul 3 FUNDAŢIA ”COPII ÎN DIFICULTATE”, numită în continuare
”Fundaţia”, cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi, nr. 16, Sector 2,
reprezentată prin d.na Gabriela CIUCĂ în calitate de Director Executiv, va fi
înlocuită cu
3. ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢĂ & HOSPICE, numită în
continuare ”Asociaţia”, cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi, nr.
16, Sector 2, reprezentată prin Paul KUBASZKY în calitate de Vicepreşedinte .
La CAPITOLUL III OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR articolul 3 se
modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art. 3. Obligaţiile U.A.T. Judeţul Argeş
U.A.T. Judeţ Argeş asigură prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, plata corespunzătoare serviciilor sociale furnizate de
Asociaţia Ajutor, Speranţă & Hospice, pentru următoarele funcţii existente în
statul de funcţii al Centrului de zi pentru copii proveniţi din familii aflate în
dificultate, astfel: coordonator centru – ½ normă, psiholog – ½ normă, psiholog –
½ normă, instructor formator artă – 1 normă, asistent social – ½ normă, profesor
educaţie fizică – 1 normă, şofer – ½ normă.”

Celelalte clauze ale convenţiei de parteneriat rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional se încheie în 4(patru) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.

U.A.T. Judeţ Argeş
Preşedinte
Grigore Florin TECĂU
Vizat de legalitate
Compartimentul Juridic Contencios
Andrei RĂDULESCU
Directia Generala de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Arges
Director General
Adrian MACOVEI
FUNDAŢIA COPII ÎN DIFICULTATE
Director Executiv
Gabriela CIUCĂ
ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢĂ &HOSPICE
Paul KUBASZKY
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HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7406/12.05.2016 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
administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
Hotararea consiliului judetean nr. 26/25.02.2016 privind aprobarea şi derularea
Programului PRO Social;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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, republicată și actualizată,

H O T ĂR Ă Ş T E :

ART.1. Se aprobă acordarea de sprijin financiar persoanelor cu probleme de
sănătate, prin Programul PRO Social, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică, Direcţia Administraţie Publică Comunităţi Locale şi
Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin
Programul ”PRO Social” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă
la HCJ nr. 96/26.05.2016

Situaţia beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Nr.
crt.

Număr
document

1

Cerere nr.
2066/08.02.216
Cerere nr.
3193/29.02.2016
Cerere nr.
6964/05.05.2016

2
3

4

Cerere nr.
7087/06.05.2016

Solicitant

Obiectiv

Suma
propusă
(lei)
Neacşu
Solicită sprijin financiar pentru susţinerea 1.500
Adrian Ovidiu tratamentului
Iordan Nicolae Solicită sprijin financiar pentru susţinerea 2.000
George
tratamentului fiicei
Zinca
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea 2.500
Constantin
tratatmentului şi efectuarea transplantului
renal
Mătuşanu
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea 2.500
Adriana
tratatmentului fiului
TOTAL
8.500
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public
Salvamont Argeş

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, Raportul nr. 6722/28.04.2016 al Serviciului Public Salvamont Arges;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată;
O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 a
finanţelor publice locale ;
H.G. nr. 77/2013 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor
montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aprobă actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului
Public Salvamont Argeş, conform anexelor 1 şi 2, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
ART.2. Hotărârea consiliului judeţean nr. 218/31.10.2014 îşi încetează
aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului
Orăşenesc ,,Regele Carol I” Costeşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 7229/12.05.2016 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art.182, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea 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 şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor;
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
calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei 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 şi actualizată;
Adresa nr. 3890 / 03.05.2016 a Spitalului Orăşenesc ”Regele Carol I” Costeşti,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 7229 din 10.05.2016,;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
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HOTĂRÂRE
privind 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. 7228/12.05.2016 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. 182 din 30.09.2015 privind
actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului
Orăşenesc "Regele Carol I " Costeşti;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice şi
Geriatrie “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 4666/11.05.2016 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art.182, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în functie, 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 unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei 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, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată şi actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor
Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean, precum şi Raportul nr. 7441/12.05.2016 a Direcţiei Generale pentru
Evidenţa Persoanelor Argeş;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare;
Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 16836/2016;
Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de
Date nr. 3750519/10.05.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Argeş K1, 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public si Privat al Judeţului Arges R.A.

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1829/16.05.2016 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
Având în vedere:
Art. 91 alin. (1) din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, actualizată;
Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Judeţean Argeş privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Argeş R.A.;
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.nr. 3/21.04.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului judetului;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A., conform
anexelor 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Judeţului Arges R.A. întocmite la data de
31.12.2015
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1782/12.05.2016 al Regiei de Administrare a Domeniului
Public si Privat al Judeţului Arges R.A.
Având in vedere:
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, actualizată;
O.M.F.P. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175 din 20.09.2010 privind
înfiinţarea Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judeţului
Arges R.A.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 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, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 ale Regiei
de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judeţului Arges R.A., conform
anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

,

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
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HOTĂRÂRE
privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, Raportul nr. 1842/19.05.2016 al Comisiei de evaluare/selectie a
membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
R.A;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 138/25.07.2014 privind
aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A.;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 70/31.03.2016 privind revocarea
unui membru din Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri Argeş R.A.;
Art. 10 si 91 alin. (1) lit. a) si alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice ;
Procesul verbal de evaluare/selecţie nr.7706/18.05.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă numirea domnului Udroiu Bogdan în funcţia de preşedinte al
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexă
la Hotărârea nr.104/26.05.2016
CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 26.05.2016 între:
Consiliul Judeţean Argeș (denumit în continuare „mandant"), cu sediul în
Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș, reprezentat prin domnul
Grigore Florin Tecău, Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeș
şi
Domnul UDROIU BOGDAN (denumit în continuare „mandatar"), Președinte
al consiliului de administraţie al REGIEI AUTONOME JUDEŢENE DE DRUMURI
ARGEŞ R.A., domiciliat în MIOVENI, str. Muntenia nr. 12B, identificat cu C.I. seria AS nr.
643389, eliberat de S.P.C.L.E.P. Mioveni la data de 27.07.2009.
Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare s-a încheiat
prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi prezentate mai
jos şi în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 şi
art. 91 alin. 2 lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unitatilor
economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990, cu
modificările şi completările ulterioare,
Cap. I. - Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în
numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la regia autonomă, în
cadrul consiliului de administratie, în condiţiile şi limitele impuse de prezentul
contract.
Cap.II - Atribuţiile şi obligaţiile părţilor contractante
În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a mandata mandatarul
pentru a îndeplini atribuţiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al
articolului 1.
Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuţiile de mai jos, astfel:
a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei
autonome;

b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial,
implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;
d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat
ale acestora;
e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare,
privitor la activitatea regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la
execuţia contractelor de mandat ale directorilor;
f) îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de
activitate al regiei autonome, conform prevederilor legale.
Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat şi este ţinut să-şi
îndeplinească obligaţiile contractuale cu buna-credinţa şi prudenţa specifică
raporturilor juridice cu caracter oneros.
(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul său
profesional sau de calitatea deţinută.
Art. 3. Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:
a) să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestionări eficiente a
capitalului de stat, de către regia la care este mandatar;
b) să păstreze confidenţialitate cu privire la activitatea regiei autonome pe
toată perioada mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de
la încetarea prezentului contract;
c) să ia măsuri ca regia autonomă să transmită mandantului toate datele şi
informaţiile stabilite de acesta;
d) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a
periclita normala funcţionare a regiei autonome pe care le constată direct sau
indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ,
mandatarul va propune şi măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
e) să depună la Consiliul Judeţean Argeș, în termen de cel mult două zile de la
data desfăşurării şedinţei consiliului de administraţie, copii conforme cu originalul
(ştampilate şi semnate de conducerea regiei) de pe hotărârile adoptate şi proceseleverbale ale şedinţelor;
g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii şi date
asupra exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome;
h) să elaboreze împreună cu ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi
să prezinte Consiliului Judeţean Argeș spre aprobare, planul de administrare, care
va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea
obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite, în termen 60 de zile de la data
numirii sale.
Art. 4. Obligaţiile mandantului:
În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligaţii:

a) să stabilească remuneraţia lunară fixă, pentru executarea mandatului său,
şi revizuită anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă
prevăzuţi în contractul de mandat.
b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligaţiilor sale.
Cap. III - Răspunderea contractuală a părţilor semnatare
Art. 5. Răspunderea mandatarului:
a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este
ţinut răspunzător în condiţiile legislaţiei în vigoare prezentului contract. În acest
sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea totală/parţială cât şi pentru
executarea defectuoasă a acestuia;
b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau
omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a
mandatarului.
În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde
şi potrivit legii penale.
Art. 6. Răspunderea mandantului:
a) răspunderea mandantului va fi operată în situaţia nerespectării obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a
neexecutării totale sau parţiale a obligaţiilor asumate;
b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de
prejudicii, săvârşite de mandatar prin depăşirea competenţelor atribuite prin
prezentul contract;
Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului şi durata mandatului
Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia
autonomă, o remuneraţie fixă brută, de 4000 lei/lună.
Art. 8. Durata mandatului începe cu data de 01.06.2016 si este valabil până la
data de 31.07.2018. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.
Cap. V. Încetarea contractului
Art. 9. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate
înceta efectele în următoarele condiţii:
a) Renunţarea mandatarului la mandatul său. În acestă situaţie, mandatarul
este obligat să notifice mandantului - cu cel puţin 30 zile înainte - renunţarea sa, în
caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte;
c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare;
d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă
părţile nu convin prelungirea;

e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a
performanţelor regiei autonome faţă de anul de referinţă;
f) Decesul mandatarului.
Cap. VI. - Alte clauze
Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci
când necesităţile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul
în situaţia modificării sau revocării intempestive a mandatului său.
Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei
persoane.
Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul
legal şi criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.
Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenţa
răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea
totală/parţială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.
Art. 14. Anexa privind obiectivele şi criteriile de performanţă a mandatarului
face parte integrantă din prezentul contract.
Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile
referitoare la mandat prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi s-a
semnat în 2 (două) exemplare.
MANDANT,
Consiliul Judeţean Argeș
prin Preşedinte
Grigore Florin Tecău

MANDATAR,

Udroiu Bogdan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGES
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa
la Contractul de mandate nr. ______________

OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ,
anexă la contractul de mandat, pe anul 2016,
la Regia Autonoma Judeţeană de Drumuri R.A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBIECTIVE
Finalizarea obiectivelor de investiţii incurs de execuţie;
Îndeplinirea obiectivelor proprii cuprinse în strategia de dezvoltare a Consiliului Judeţean
Arges;
Cresterea calităţii lucrărilor indiferent de modul de realizare, respectiv în regie proprie sau cu
terţi;
Promovarea acţiunii de realizare a Cadastrului Drumurilor Judeţene;
Realizarea unui studiu hidrologic în vederea dimensionării corespunzătoare a sistemului de
colectare si evacuare a apelor meteorice si de suprafaţă din zona drumurilor;
Iniţierea unor iniţiative legislative în vederea diversificării surselor de venituri proprii
rezultate din utilizarea zonei drumurilor judeţene;

Criterii de performanţă specifice
Nr.
Crt

Criteriu

1.

Realizarea planului anual de
reparaţii si investiţii
Mii lei
Realizarea planului anual de Mii lei
investiţii realizate sau
derulate prin RAJD Argeș
Faţă de graficele de execuţie
aprobate
Cresterea gradului de
utilizare a resurselor proprii %

2.

2.

UM

Formula de calcul

Faţă de graficele de
execuţie aprobate
Faţă de graficele de
execuţie aprobate

Prevederi
2016

Ponderile
acordate
criteriilor de
performanţă

18.591,56
12.951.56

0,20
0,15

25

0,10

Km de drum
reabilitaţi
realizaţi/km drum
reabilitaţi
programaţi

Criterii de performanţă pentru activitatea general
Nr.
Crt.

Obiective

UM

Formula de calcul

Prevederi
2016

Ponderile acordate
criteriilor de

performanţă
1.

2.

3.

4.

Creşterea productivităţii
muncii faţă de BVC
aprobat 2015
Creşterea cifrei de afaceri
faţă de BVC aprobat2015

Lei/
Cifra de afaceri/ Nr.
Salariat mediu de personal

Reducerea perioadei de
rambursare a datoriilor
restante faţă de indicatorul
aprobat 2015

Lei

Total venituri din
producţia realizată

Zile

Datorii restante x
Nr. zile/ Cifra de
afaceri

Lei

Venituri din
prodicţie realizată–
Cheltuieli din
producţia realizată
(exclusiv dobânzi,
impozite, deprecieri
şi amortizare)

Creşterea profitului din
producţia realizată în regie
proprie în anul 2016

145.980

0,25

19.999

0,10

60 zile

0,10

300.000

0,10

Notă: Evaluarea anuală a criteriilor de performanţă se va face după regula proporţionalităţii în raport cu
durata mandatului faţă de anul bugetar

MANDANT,
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Preşedinte
TECĂU Grigore Florin

MANDATAR,
CONSILUL DE ADMINISTRAŢIE
R.A. Judeţeană de Drumuri Argeş RA
Preşedinte
UDROIU Bogdan

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

www.cjarges.row
ww.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. întocmite la data de 31.12.2015
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1841/09.05.2016 al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş R.A..
Având in vedere:
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, actualizată;
O.M.F.P. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.158/25.08.2010 privind înfiinţarea
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 şi K5;
Avizul secretarului judetului Arges .
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 ale Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., conform anexelor, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Argeş, pe
anul 2016

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
județean şi Raportul nr.7831/20.05.2016 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi alte măsuri, actualizată;
O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
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 şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
activitatea proprie a Judeţului Argeş, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi nr.
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

