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

www.cjarges.ro

Punctul_3
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. 13638/14.09.2016 al Autorității Județene de Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și
completată de Legea nr. 163/2011;
Ordinul M.A.I. nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;
Art.91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și 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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ANEXA la HOTARAREA CJ ARGES Nr. 67/29.09.2016
privind aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Nr
crt.

Operatorul de transport

1

S.C.
VULTURUL&COMPANY
S.R.L.

2

S.C.
VULTURUL&COMPANY
S.R.L.

Denumirea traseului si numarul de km
ai acestuia

Nr.
curse

Nec.
auto

Nr.
Inmatriculare

1.Traseu: Automobile Dacia SA
Mioveni-Voroveni (17,60km)
2.Traseu: Automobile Dacia SA
Mioveni-Barzesti (18,47km)
3.Traseu: Automobile Dacia SA
Mioveni-Huluba( 20,59km)
4.Traseu: Automobile Dacia SA
Mioveni-Vulturesti (21,75km)
5.Traseu: Automobile Dacia SA
Mioveni-Hartiesti (26,65km)
6.Traseu: Automobile Dacia SA
Mioveni-Boteni (34,80km)
1.Traseu: Mioveni-Maracineni SC
MECHROM INDUSTRY
S.R.L.(12km)
2.Traseu: Mihaiesti-Maracineni SC
MECHROM INDUSTRY
S.R.L.(15,3km)
3.Traseu: Cosesti-Maracineni SC
MECHROM INDUSTRY
S.R.L.(17,8km)

3

1

AG-31-LYW

23

3

1

AG-47-LIW

53

3

1

AG-48-LIW

53

3

1

AG-26-LYW

53

3

1

AG-49-LIW

53

3

1

AG-52-LIW

53

3

1

AG-15-LYW

59

3

1

AG-40-LYW

15

3

1

AG-46-LYW

14

Capacitate
de
transport
(nr. locuri)

Perioada de valabilitate
a licentei (de la data
aprobarii Hotararii de
C.J.Ag. pana la data de
mai jos, dar nu mai
mult de trei aniconf.Ord.MIRA
353/2007,
ART.35,alin.3)
31.12.2017

01.09.2019
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HOTĂRÂRE
privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și transport al deșeurilor din Zona 8 Costești și
operarea Centrului de management Integrat al Deșeurilor din Costești,
Județul Argeș și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare
și transport al deșeurilor din Zona 1&2 Curtea de Argeș și Domnești și
operarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor Solide din Curtea
de Argeș, Județul Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, Raportul nr. 13662/14.09.2016 al Direcţiei Administraţie Publică si
Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Prevederile art. 2, alin. 1 și 9, art. 7, art. 13 alin. 1, lit. b, art. 17 alin. 2, art. 20
alin. 2 lit. e, art. 6 alin. 1, lit. k, p, art. 9 alin. 1 lit. c, f , art. 9 alin. 2, art. 24,
art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor
coroborat cu art. 29 (3) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de
utilitati publice;
Art. 91, alin. 1, lit. d și art. 91, alin. 5, lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001,
completată, modificată și republicată;
Hotărârea consiliului județean nr. 199/30.09.2015 privind alegerea procedurii
de concesionare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor;
Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeș nr.
259/19.08.2016 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
12471/24.08.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE
ART. 1. Se aprobă atribuirea și încheierea, pe o perioadă de 8 ani, a Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor din Zona 8
Costești și operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din Costești,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea alipirii imobilelor având numerele cadastrale 87205 şi
80206, aflate în domeniul public al Judeţului Argeş şi în administrarea
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13644/14.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, actualizată;
Art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art. 25 şi 42 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, actualizată;
Adresa Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 12812/31.08.2016;
Contractul de administrare al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta
Filofteia” Ştefăneşti nr. 12065/09.10.2009;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și 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 alipirea imobilelor având numerele cadastrale 87205 şi 80206,
aflate în domeniul public al Judeţului Argeş şi în administrarea Centrului Şcolar de
Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, identificate conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre .
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HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii imobilului « Palat Administrativ », din
domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Judeţului Argeş şi
în administrarea Consiliului Judeţean Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13760/15.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
H.G. nr. 1031/11.12.2013 privind transmiterea imobilului "Palat
Administrativ", proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului
Afacerilor Interne - Institutia Prefectului Judetului Arges in administrarea
Consiliului Judetean Arges;
Art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și 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 solicită transmiterea imobilului « Palat Administrativ », din domeniul
public al Statului Român, în domeniul public al Judeţului Argeş şi în administrarea
Consiliului Judeţean Argeş, identificat conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre .
ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ
la Hotărârea nr. 70/29.09.2016

DATE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se transmite din domeniul public al Statului şi administrarea
Consiliului Judeţean Argeş
în domeniul public al Judeţului Argeş şi administrarea Consiliului Judeţean Argeş

Nr.
invent
ar
MFP
108.29
8

Cod
clasifica
re
8.29.13

Denumirea Elemente
bunului
de
identifica
re
Palatul
Piteşti,
Administrat Piaţa
iv
Vasile
Milea nr.
1
S+P+5
SC
=
1739 mp
Sd
=
10510 mp
S teren =
4515 mp

Valoare de Situaţia
inventar
juridică
lei actuală

Actul
prin
care s-a
aprobat
50.926.600, Proprietat Hotărâre
84
ea publică a CJA
a Statului nr.
conform
____/20
HG
16
706/1994
CF 85881
a
UAT
Piteşti
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotărârii consiliului județean nr.
139/25.07.2013 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor OUG
nr. 68/2008
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 13643/14.09.2016 al Direcției Tehnice ;
Având în vedere:
Art. 5 si art. 6 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate
privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de
cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități
conexe actului medical;
OUG nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă
practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 598/2001;
OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 28 si 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 91, alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și
republicată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin care au fost
desemnaţi membrii Comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai
Comisiei de contestaţii, dintre reprezentanţii consiliului judeţean;
Avizul comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Comisiei pentru vânzarea spațiilor
medicale aprobată prin Hotărârea consiliului județean nr. 139/25.07.2013 privind
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Instituției Prefectului – Județul Argeș a
unui spațiu aflat în administrarea Consiliului Judetean Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 14132/21.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
H.G. nr. 1031/11.12.2013 privind transmiterea imobilului "Palat Administrativ",
proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne Institutia Prefectului Judetului Arges in administrarea Consiliului Judetean
Arges;
Art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
actualizată;
Art. 874 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată
Adresa Instituția Prefectului – Județul Argeș nr. 18951/13.09.2016, înregistrată
la Consiliul Județean Argeș sub nr. 13615/13.09.2016 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în folosință gratuită Instituției Prefectului – Județul Argeș
a unui spațiu, aflat în administrarea Consiliului Judetean Argeș, în suprafață de
31,26 mp (camera nr. 4 – subsol), pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de
01.11.2016.
ART.2. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia
protocolul de dare în folosință a spațiului identificat la art.1.
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HOTĂRÂRE
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Argeş pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13881/16.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc proprietatea statului şi
al unităţilor administrativ-teritoriale ;
Art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Art. 91 coroborat cu art. 121 din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și
republicată;
Adresele Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea Iașului nr.
9341/09.09.2016 şi nr. 9513/14.09.2016, înregistrate la Consiliul Judeţean
Argeş sub nr. 13465/12.09.2016 şi nr. 13714/14.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea imobilelor (C10, reprezentând „Magazie Unelte
Lucru” și imobilele C11 + C12, reprezentând „Cocină pentru porcine”), din
domeniul public in domeniul privat al judetului Arges, pentru scoaterea din
functiune şi casarea în vederea demolării, identificate conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre .

Anexă
La Hotararea nr. 73/29.09.2016

Imobilele care trec din domeniul public în domeniul privat al județului Argeș

Nr.
inventar

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii

00342

Magazie unelte
lucru
C10
Cocină pentru
porcine
C11-C12

Spitalul de Pneumoftiziologie
,,Sf. Andrei” Valea Iașului
Sc= 38 mp
Spitalul de Pneumoftiziologie
,,Sf. Andrei” Valea Iașului
Sc= 360 mp

1982

Valoare
inventar
(lei)
1.200,00

1985

27.500,00 lei

00331
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HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului domeniului public
al judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13880/16.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
Art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art. 120 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
actualizată;
Adresa Unității de Implementare a Proiectului „Managementul integrat al
deşeurilor solide în judeţul Argeş” înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 13385/08.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Argeş cu construcţiile, utilajele şi echipamentele achiziţionate în
cadrul Proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş –
etapa a II-a”, identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Unitatea de Implementare a
Proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş” vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară SERVSAL Argeş a construcţiilor, utilajelor şi
echimpamentelor achiziţionate de către Judeţul Argeş pentru derularea
Proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş –
etapa a II-a”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13879/16.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
Art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
actualizată;
Adresa Unității de Implementare a Proiectului „Managementul integrat al
deşeurilor solide în judeţul Argeş” înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 13385/08.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 8 ani, către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeş a construcţiilor,
utilajelor şi echipamentelor achiziţionate de către Judeţul Argeş pentru derularea
Proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş – etapa a
II-a”, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre .
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Argeş a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului
Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 14133/21.09.2016 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
actualizată;
Adresa Centrului Militar Judeţean Argeş înregistrată sub nr.13738/14.09.2016;
Art. 91, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 4 ani, Regiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş a imobilului format
din teren în suprafaţă de 1600 mp şi construcţie C1 în suprafaţă de 415mp, situat în
Piteşti, Calea Craiovei nr.150, aflat în domeniul public al Judeţului Argeş,
identificat conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia
protocolul de dare în administrare a imobilului identificat la art.1.

Anexa
la Hotararea nr. 76/29.09.2016

Nr DENUMIRE
Crt IMOBIL
1 Centrul Militar
Judeţean Argeş

DATE DE IDENTIFICARE
TEREN: 1600 mp
Cladire C1 (P+2):
-Sc =415 mp
-Sd = 1111 mp

Nr dosar intabulare/
nr. cadastral
CF 90736 a UAT Piteşti
Nr. Cadastral 90736
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare
Brădet

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 13105/08.09.2016 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art.180, alin (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 679 din 02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului de Recuperare Brădet;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcție, grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile 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;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 13505/13.09.2016 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art.180, 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. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în functii , grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile 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 unitară a personalului platit din fonduri
publice, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului
Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 13513/14.09.2016 al Compartimentul Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art.1 pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice de
aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, actualizată;
Art. 180 lit. a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
OMS 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă
din unitățile sanitare;
O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate
din activități medicale;
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș
în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Argeș

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 12726 /06.09.2016 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate;
Având în vedere :
Art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi 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. 297 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Adresa Casei de Asigurări de Sănătate Argeș nr.12557/30.08.2016, înregistrată
la Consiliul Județean Argeș cu nr.12726 din 30.08.2016 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se desemnează domnul dr. Valentin Viorel Enache ca reprezentant al
Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de
Sănătate Argeș.
ART.2. Compartimentul Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate si domnul
dr. Valentin Viorel Enache vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Inspector,
Ana Mincă

-

Consilier juridic,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13660/14.09.2016 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2),
republicată;
Art. 6 din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al Președintelui Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici;
Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inregistrata la consiliul
judetean cu nr. 14384/26.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș, conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
,
SERVICIUL RESURSE UMANE
PLAN DE OCUPARE PE 2017 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN ARGEŞ

Numar
functii
publice
infiintate

Numar maxim
functii publice

Numar functii
publice
ocupate

Numar functii
publice vacante

secretar al judetului

1

1

0

0

director executiv

4

4

0

0

director executiv adjunct

0

0

0

0

sef serviciu

10

7

3

3

sef birou

2

2

0

0

arhitect sef

1

1

0

0

Total categoria functionari publici de conducere
auditor clasa I grad profesional principal

18

15

3

1

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

5

4

1

Functia publica

0

Numar functii
publice
reorganizate

0

Numar functii
publice
promovare

Anexa la
Hot .nr.81/29.09.2016

0

Numar functii
publice promovare
rapida

Numar functii
publice recrutare

3
1
1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

3

3

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

10

9

1

1

1

0
1

0

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

5

3

2

2

consilier clasa I grad profesional principal

7

7

0

0

consilier clasa I grad profesional superior

37

32

5

5

inspector clasa I grad profesional debutant

2

1

1

inspector clasa I grad profesional asistent

8

6

2

inspector clasa I grad profesional principal

9

8

1

1

1
1

30

30

0

3

118

104

14

6

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

4

3

1

1

Total functii publice clasa II

5

4

1

1

referent clasa III grad profesional superior

7

6

1

Total functii publice clasa III

7

6

1

130
148

114
129

16
19

inspector clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I

Total functii publice de executie
Total functii publice

3

6

2
1

1

3

0

6

14

1

0
1

1

1

1

1

0

0

0

1

7
7

7
7

7
7

16
19

1
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13723/14.09.2016 al Direcției Generale pentru Evidența
Persoanelor Argeș;
Având în vedere:
Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată și actualizată;
Art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, (r2), republicată;
Art. 6 din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al Președintelui Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici;
Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inregistrata la consiliul
judetean cu nr. 14384/26.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2017, al Direcției
Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Directia Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș și Serviciul Resurse
Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PLAN DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2017

Anexa la Hot .nr. 82/29.09.2016

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ

Funcţia publică

director executiv în cadrul instituţiilor
publice subordonate
şef serviciu
Total categoria funcţionari publici
de conducere
consilier juridic clasa I grad
profesional asistent
consilier juridic clasa I grad
profesional principal
consilier juridic clasa I grad
profesional superior
consilier clasa I grad profesional
debutant
consilier clasa I grad profesional
asistent
consilier clasa I grad profesional
principal
consilier clasa I grad profesional
superior
inspector clasa I grad profesional
debutant

Nr. maxim de
funcţii
publice
supuse
reorganizării

Nr. maxim
de funcţii
publice
rezervate
promovării

Nr. maxim
de funcţii
publice
rezervate
promovării
rapide

Nr.maxim
de funcţii
publice
care vor fi
ocupate
prin
recrutare

Nr.
maxim
de funcţii
publice
1=2+3+45

Nr. de
funcţii
publice
ocupate

Nr. de
funcţii
publice
vacante

Nr.maxim de
funcţii
publice care
vor fi
înfinţate

2

3

4

5

6

7

8

1
3

1
1

0
2

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

4

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

2

1

1

0

0

0

0

1

4

0

4

0

0

0

0

2

4

1

3

0

0

0

0

2

6

2

4

0

1

0

0

2

6

2

4

1

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional
asistent
inspector clasa I grad profesional
principal
inspector clasa I grad profesional
superior
Total funcţii publice clasa I
referent clasa III grad profesional
asistent
referent clasa III grad profesional
principal
referent clasa III grad profesional
superior
Total funcţii publice clasa III
Total funcţii publice executie
Total funcţii publice

1

0

1

0

0

0

0

1

3

2

1

0

0

0

0

1

4
31

3
11

1
20

0
1

0
1

2
1

0
0

1
14

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1
2
33
37

1
2
13
15

0
0
20
22

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
2

0
0
0
0

0
0
14
15
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
pentru Camera Agricolă a Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13722/14.09.2016 al Camerei Agricole a Județului Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2),
republicată;
Art. 6 din instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al Președintelui Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici;
Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inregistrata la consiliul
judetean cu nr. 14384/26.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017, al Camerei
Agricole a Județului Argeș, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Camera Agricola a Județului Argeș și Serviciul Resurse Umane vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2017
pentru Camera Agricola a Judetului Arges

Functia publica
director executiv in cadrul aparatului
propriu al autorităţilor administraţiei
publice locale
director executiv din cadrul instituţiilor
publice subordonate
sef serviciu
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de
conducere
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent de specialitate clasa II grad
profesional debutant
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional
debutant
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Nr.
maxim
de
functii
publice

Nr. de
functii
publice
ocupate

Nr. de
functii
publice
vacante

Nr.maxim
de functii
publice
care vor
fi
infinţate

ANEXA LA HOT. NR.83/29.06.2016
Nr.maxim
de functii
Nr. maxim
publice
Nr. maxim
Nr. maxim
care vor
de functii
de functii
de functii
publice
fi
publice
publice
rezervate
ocupate
supuse
rezervate
promovării
prin
reorganizării promovării
rapide
recrutare

1
2
3

1
2

3
0
22
22

3
0
15
15

7
7

7
7

22
25

15
18

7
7

7
7
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 13326/08.09.2016 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
(r2), republicată;
Hotărârea nr. 33/2016 a Consiliului Judeţean Argeş prin care s-a aprobat
organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș pe anul 2016;
Art. 6 din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al
Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici inregistrata la
consiliul judetean cu nr. 14384/26.09.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2017, al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI ARGEŞ
Cod fiscal : 9742496

Anexa laHot. Nr.84/29.09.2016

PLAN DE OCUPARE PE ANUL 2017 PENTRU APARATUL PROPRIU AL DGASPC ARGEŞ

Numar
functii
publice
care vor
fin
infiintate

Numar
Numar
Numar
Numar
functii
functii
publice
functii
functii
publice
publice
care pot fi
publice
rezervate
ocupate
rezervate
rezervate
promovării
reorganizării promovării
prin
rapide
recrutare

Numar
maxim
functii
publice

Numar
functii
publice
ocupate

Numar
functii
publice
vacante

director general

1

1

0

director general adjunct

2

1

1

1

şef serviciu

9

7

2

2

şef birou

7

3

4

4

Total categoria functionari publici de
conducere
auditor clasa I grad profesional asistent

19

12

7

2

0

2

2

auditor clasa I grad profesional principal

1

0

1

1

auditor clasa I grad profesional superior

2

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional
debutant

1

0

1

1

Functia publica

7

consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional
principal

2

2

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

3

2

consilier clasa I grad profesional superior

1

1

0

inspector clasa I grad profesional debutant

8

0

8

inspector clasa I grad profesional asistent

11

4

7

inspector clasa I grad profesional principal

23

13

10

2

inspector clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional superior

83
139
2

73
97
2

10
42
0

2

Total functii publice clasa III
Total functii publice de executie

2
141
160

2
99
111

0
42
49

Total functii publice

1

6
2

4

2

4

6
2

6

2

4
28

4

35
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării burselor sociale pentru elevii și studenții din anul
școlar/universitar 2016 – 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 13646/14.09.2016 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
Art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;
Art. 91 alin (5) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată;
Hotărârea nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr.
445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din
învăţământul de stat, cursuri de zi;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 și K5,
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă acordarea unui numar de 300 burse sociale elevilor și
studenților din învățământul de stat și particular, cursuri de zi, în cuantum de 200
lei/lună, pentru anul școlar 2016 – 2017, respectiv perioada octombrie 2016 - iunie
2017 (inclusiv).
ART.2. Se aprobă Regulamentul pentru acordare a burselor sociale în anul
școlar/universitar 2016-2017, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ANEXA
la HCJ nr. 85/29.09.2016
REGULAMENT
pentru acordarea burselor sociale
in anul scolar/ universitar 2016/2017
I. Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi si studenti,
inscrisi la cursuri de zi, cu domiciliul in judetul Arges:
1. Elevi din ciclul gimnazial și liceal /studenti proveniti din familii care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- nu realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru
de familie, mai mare de 50% din salariul minim pe economie ;
- nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp in
zonele colinare si de ses si 40000 mp in zonele montane;
- au promovat anul scolar anterior cu cel putin media 8,50 pentru elevi
si 8,00 pentru studenti, si media 9 la purtare;
- nu absenteaza nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de
invatamant;
- nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC nr. 5115/2014;
2. Elevi/studenti orfani sau care sufera de boli cronice care le limiteaza
capacitatea
de
efort,
presupun
perioade
de
spitalizare
frecvente/prelungite, vizite periodice la medic, cum ar fi: TBC, diabet,
boli maligne, sindroame de malabsorbtie grava, insuficienta renala
cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica,
glaucom, miopie grava, boli imunologice, infectie cu virusul HIV sau
boala SIDA, poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism
articular, etc, care care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au promovat anul scolar anterior cu cel putin media 6,50 atat pentru
elevi, cat si pentru studenti si media 9 la purtare;

- nu absenteaza nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de
invatamant;
- nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC nr. 5115/2014;
- nu beneficiaza sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la
Consiliul Judetean Arges.
II. Pentru obtinerea bursei sociale, elevii, studentii sau reprezentantii legali ai
acestora, depun la registratura institutiei, in termenul stabilit de aceasta, o cerere
insotita de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei sociale:
- Copii dupa actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei
(certificate de nastere pentru copiii minori, carte de identitate pentru
ceilalti membri);
- Adeverinta de la institutia de invatamant, din care sa reiasa media cu
care a promovat elevul/studentul anul scolar 2015-2016, media la
purtare, numarul de absente nemotivate, faptul ca elevul este inscris in
anul scolar 2016-2017 la unitatea respectiva si daca beneficiaza sau nu
de bursa sociala din partea scolii. In cazul in care elevul/studentul a
schimbat institutia de invatamant se vor prezenta adeverinte de la
intitutiile corespunzatoare.
- Ancheta sociala efectuata de Primaria in raza careia solicitantul are
domiciliul sau dupa caz, de catre DGASPC Arges sau compartimentul
Servicii Sociale din cadrul CJ Arges;
- Copie dupa sentinta civila, in cazul familiilor monoparentale, care au
in intretinere cel putin doi copii;
- Adeverinte de salariat ale parintilor cu veniturile nete pe ultimele 12
luni;
- In cazul in care parintele nu este salariat, declaratie la Notariat ca nu a
realizat niciun fel de venituri in ultimele 3 luni;
- Certificat de la Administratia Financiara din raza teritoriala de
domiciliu pentru reprezentantul legal al beneficiarului, pentru alte
venituri impozabile ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de o alta bursa
sociala;
- Copii dupa certificatele de deces, in cazul copiilor orfani;

- Copii dupa actele medicale, unde este cazul;
- Adeverinta de la primarie din care sa reiasa daca familia primeste
ajutoare sociale ( ce tip), terenuri si bunuri detinute in proprietate.
Pentru orice modificare a veniturilor pe familie, respectiv pe venitul mediu
net lunar pe membru de familie, se vor depune acte doveditoare care sa ateste acest
lucru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul
toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei.
Vor fi inregistrate numai dosarele care contin toate documentele solicitate
prin prezentul Regulament.
III. Varsta maxima a solicitantilor este de 26 ani.
IV. Sprijinul financiar se sisteaza in urmatoarele situatii:
- Elevul absenteaza nejustificat peste 20 ore la diferite discipline de
invatamant pentru ambele categorii.
- Elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, conform
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC nr. 5115/2014.
- Elevul nu mai frecventeaza cursurile unitatii de invatamant sau a fost
exmatriculat.
V. Numarul burselor de ajutor social se aproba la inceputul anului
scolar/universitar in limita sumelor alocate in buget cu aceasta destinatie. Bursele
de ajutor social se acorda lunar in urma evaluarii dosarelor, incepand cu luna
imediat urmatoare aprobarii dosarului. Acestea pot fi revizuite periodic
(trimestrial/semestrial), in functie de modificarile intervenite privind situatia
scolara/ financiara a beneficiarilor.
Prezentul Regulament a fost stabilit in baza HG nr. 558/1998 pentru modificarea
anexelor nr. 1 si 2 la HG nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de
acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si
cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi.
Dosarele privind acordarea burselor sociale se depun la Registratura institutiei
pana la data de 30 Octombrie 2016.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 21/28.07.2016 privind
aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare prin Terapie
Ocupațională Tigveni
Consiliul Județean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
județean, și Raportul nr. 13837/16.09.2016 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
Art. 91, alin. 5, lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de
Investiție 8.3-Servicii Sociale;
Adresa Primăriei Tigveni nr. 3739/26.07.2016;
Adresa Primăriei Cepari nr. 2393/27.07.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 21/28.07.2016
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare prin Terapie
Ocupațională Tigveni, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă
la Hotarârea C.J. Argeş nr.86/29.09.2016

PLAN
DE RESTRUCTURARE
A CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ TIGVENI

Context
Guvernul României şi-a asumat dezinstituţionalizarea unui număr de 516 persoane adulte cu
dizabilităţi, aflate în instituţii de tip vechi cu un număr de peste 150 de persoane, prin finanţare
din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional, până la sfarşitul anului
2020.
La nivelul judeţului Argeş, în urma evaluării capacităţii serviciilor sociale pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi, a fost selectat pentru a intra în procesul dezinstituţionalizării Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, instituţie de tip vechi cu o capacitate peste 200 de
persoane.
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni (C.I.T.O.Tigveni)
Este instituţie publică de asistenţă socială, fără personalitate juridică, aflată în subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, şi are rolul de a asigura
găzduire, îngrijire şi asistenţă medicală, recuperare şi reabilitare funcţională,
integrare/reintegrare socială pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea creşterii şanselor
recuperării şi integrării acestora în familie, ori în comunitate şi a prevenirii situaţiilor ce pun în
pericol securitatea persoanelor cu handicap.
C.I.T.O Tigveni este situat în partea de nord-vest a judeţului Argeş, la aproximativ 55 km de
municipiul Piteşti şi la 15 km de municipiul Curtea de Argeş.
Beneficiarii C.I.T.O Tigveni
În prezent, în C.I.T.O Tigveni sunt instituţionalizate 243 de persoane adulte cu dizabilităţi, cu
vârste cuprinse între 19 şi 45 de ani, cazate în 66 de dormitoare, ocupate în medie de 1 – 10
beneficiari.
După tipul de handicap, beneficiarii centrului sunt clasificaţi, astfel :
• Neuropsihic – 194 persoane;
• Fizic - 1 persoană;

•
•
•
•
•

Asociat - 6 persoane;
Mental – 39 persoane;
Somatic - 1 persoană;
Vizual - 1 persoană;
Auditiv – 1 persoană.

1. Rezultatele evaluării beneficiarilor
Pentru identificarea numărului persoanelor adulte cu dizabilităţi din cadrul CITO Tigveni,
eligibile pentru a intra într-un proces de dezinstituţionalizare, prin locuire în locuinţe protejate
şi prin accesarea serviciilor sociale oferite de centru de zi, la nivelul D.G.A.S.P.C Argeş s-a
constituit, prin Dispoziţia Directorului general, o Comisie de evaluare, formată din:
Dumitrescu Badoi Amalia –medic Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu
handicap
Nistor Liviu, inspector , Biroul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii
Sociale
Iancu Camelia, inspector, Biroul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare
Servicii Sociale
Slătineanu Liliana - Psiholog CITO Tigveni
Popescu Marius, medic CITO Tigveni
Zamfir Gheorghe – medic psihiatru, expert cooptat
În vederea stabilirii gradului de dependenţă a beneficiarilor, a tipului de locuinţe
protejate în concordanţă cu nivelul de intervenţie şi activităţile de suport, Comisia de evaluare
a evaluat beneficiarii din punct de vedere al: statusului biopsihosocial, potentialului şi
abilităţilor pe care le au, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, capacităţilor de
comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educatie, nevoilor speciale de tratament şi
de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, capacităţilor de muncă.
Ca instrumente de lucru, Comisia de evaluarea utilizat Fişa de evaluare a beneficiarului,
inclusiv documente emise de medici specialişti, medici de familie, psihologi, psihopedagogi,
anchete sociale, fişele de monitorizare servicii.
În urma evaluării celor 243 de beneficiari ai C.I.T.O Tigveni, Comisia de evaluare a făcut
următoarele constatări:
a) 57 beneficiari independenţi pentru locuinţe minim protejate, în care se va asigura sprijin şi
asistenţa ocazională, în scopul menţinerii şi dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă şi
promovării integrării/reintegrării sociale a acestora;
b) 16 beneficiari cu nevoie de sprijin pentru locuinţe maxim protejate, în care se va asigura
sprijin şi asistenţă permanentă, în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, facilitării
integrării/reintegrării sociale a acestora şi continuării programelor de recuperare/reabilitare
funcţională;
c) 170 de beneficiari dependenţi vor beneficia în continuare de servicii în cadrul C.I.T.O Tigveni,
aceştia nefiind eligibili să locuiască în locuinţe protejate, deoarece au nevoie de servicii de
îngrijire şi asistenţă permanentă, starea de sănătate nepermiţându-le dezvoltarea abilităţilor
necesare pentru integrarea/reintegrarea socială.

Concluziile Comisiei de evaluare.
1. Numărul total de beneficiari ai C.I.T.O Tigveni – 243 de persoane adulte cu dizabilităţi;
2. Numărul de persoane adulte cu dizabilităţi care, în urma evaluării sunt eligibile pentru
a intra în procesul de dezinstituţionalizare, prin locuire în locuinţe protejate şi prin
accesarea serviciilor sociale oferite în cadrul centrului de zi – 73 de persoane adulte cu
dizabilităţi;
3. Numărul beneficiarilor, care nu vor putea fi dezinstituţionalizaţi, aceştia rămânând şi
beneficiind în continuare de serviciile oferite în cadrul C.I.T.O Tigveni – 170 de persoane
adulte cu dizabilităţi.
2. Numărul de locuinţe protejate şi de centre de zi care vor putea fi înfiinţate:
• 9 locuinţe protejate;
• 3 centre de zi.
3.Unităţile administrativ teritoriale în care vor putea fi înfiinţate locuinţele protejate şi
centrele de zi de la pct. 2, sunt următoarele:

Unitatea administrativ - teritoriala Ciofrangeni, judeţul Argeş
În Localitatea Ciofrângeni se vor înfiinţa:
3 locuinţe protejate pentru 24 de persoane adulte cu dizabilităţi (8
persoane/locuinţă)
1 centru de zi;
Numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi din localitatea Ciofrângeni, care vor putea beneficia
de serviciile oferite în centrul de zi propus a se înfiinţa – 113 persoane adulte cu dizabilităţi.

Unitatea administrativ - teritoriala Tigveni, judeţul Argeş
1. În Localitatea Barseştii de Jos se vor înfiinţa:
3 locuinţe protejate (25 de persoane adulte cu dizabilităţi (2 locuinţe cu 8
persoane/locuinţă)
şi 1 locuinţă cu 9 persoane)
1 centru de zi;
Numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi din localitatea Bârseştii de Jos si zonele limitrofe,
care vor putea beneficia de serviciile oferite în centrul de zi, propus a se înfiinţa – 80 de
persoane adulte cu dizabilităţi.
2. În Localitatea Balileşti se vor înfiinţa:
3 locuinţe protejate (24 de persoane adulte cu dizabilităţi (8 persoane/locuinţă)
1 centru de zi;

Numărul persoanelor adulte cu dizabilităţi din localitatea Balileşti şi zonele limitrofe, care vor
putea beneficia de serviciile oferite în centrul de zi, propus a se înfiinţa – 103 persoane adulte
cu dizabilităţi.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului
de execuție pentru obiectivul ,,Refacere pod pe DJ 739(DN73D)BârzeștiNegresti-Zgripțești-Beleți (DJ 702) peste râul Argeșel, km 0+145, in comuna
Vulturești, județul Argeșˮ
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 13844/16.09.2016 al Direcției Investiții;
Având în vedere:
H.G. 28/2008 privind aprobarea coținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de intervenții;
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, actualizată;
Art. 91, alin.5, lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Contractul de finanțare 10158/09.06.2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.Se aprobă devizul general actualizat după încheierea contractului de
execuție pentru obiectivul ,,Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Bârzești-NegrestiZgripțești-Beleți (DJ 702) peste râul Argeșel, km 0+145, in comuna Vulturești,
județul Argeșˮ, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordurilor de parteneriat pentru obiectivul
“Modernizarea drumului județean DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popești –
Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65 A), km 110+700 – 136+695, L =
25,995 km”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.14225/22.09.2016 al Direcției Investiții;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 6, Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiţii 6.1.
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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 administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă asocierea dintre Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș,
comuna Popești, comuna Recea, comuna Izvoru și comuna Buzoești în vederea
realizării obiectivului “Modernizarea drumului judetean DJ 504 Lim. Jud.
Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65 A), km
110+700 – 136+695, L = 25,995 km”, conform Acordurilor de parteneriat cuprinse
în anexele 1 - 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Investiții și comunele Popești, Recea, Izvoru și Buzoești vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general intocmit la faza de proiectare –
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul
,,Modernizare drum judetean DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popesti – Izvoru
– Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65 A), km 110+700 – 136+695, L = 25,995
km’’
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14224/22.09.2016 al Direcției Investiții;
Având în vedere:
H.G. 28/2008 privind aprobarea coținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții
și lucrări de intervenții;
Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa Prioritara 6,
Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala – Prioritatea de
investitii 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor
secundare si tertiare la infrastructura TNT – T, inclusiv a nodurilor
multimodale;
Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.Se aprobă devizul general intocmit la faza de proiectare – Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul ,,Modernizare drum judetean
DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN
65 A), km 110+700 – 136+695, L = 25,995 km”, conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii de către Spitalul de Recuperare Brădet a unui
proiect cu finanțare externă pentru creșterea eficienței energetice

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14257/22.09.2016 al Direcției Investiții;
Având în vedere:
Programul Operational Regional REGIO prin Axa prioritara 3- Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice,inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B –
Cladiri publice ;
Adresa Spitalului de Recuperare Bradet nr. 4.966/13.09.2016 înregistrată la
consiliul județean cu nr.13.617/13.09.2016;
Art. 91 alin. 3 și 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă depunerea de către Spitalul de Recuperare Brădet a unui proiect
cu finanțare externă pentru creșterea eficienței energetice.
ART.2. Direcția Investiții și Spitalul de Recuperare Brădet vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea și combaterea
înzapezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș,
pentru iarna 2016 - 2017
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr.3319/16.08.2016 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Arges R.A.
Avand in vedere :
O. G. nr. 43/1997 modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
juridic al drumurilor;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;
"Instrucțiunile privind protectia drumurilor publice pe timp de iarnă,
combaterea poleiului și înzăpezirii" - indicativ AND nr. 525 - 2000 aprobate
prin Ordinul Directorului General AND, nr. 45/2000;
Art. 91, alin.5, lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se aprobă Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si
poleiului pe drumurile si podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2016 2017, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se recomandă primariilor municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Argeș să intocmească și să aprobe "Planuri de acțiune proprii de intervenții" pentru
drumurile și străzile din unitățile administrativ - teritoriale în care functionează.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2016
pentru activitatea Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean și Raportul anexa nr. 14125/21.09.2016 al Direcției Economice ;
Având în vedere:
Legea nr. 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016;
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.15/02.02.2016 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2016;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă executia bugetara la data de 30.06.2016, care cuprinde la
venituri suma de 192.565.867 lei, la cheltuieli suma de 142.156.898 lei,
înregistrând un excedent de 50.408.969 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

JUDEŢUL ARGEŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Anexă la H.C.J. nr. 92/29.09.2016

APROB
DAN CONSTANTIN MANU

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ
LA DATA DE 30.06.2016 PENTRU ACTIVITATEA
JUDEŢULUI ARGEŞ

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat pe
anul 2016 nr. 339/2015 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr.15/02.02.2016.
Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost rectificat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr.40/25.02.2016, nr.71/12.04.2016, nr.90/28.04.2016 și
nr.106/26.05.2016 şi au fost efectuate virări de credite aprobate prin dispoziţia
nr.90/01.03.2016, nr.201/28.04.2016, nr.231/26.05.2016, nr.254/16.06.2016 și
292/30.06.2016.
Judeţul Argeş a efectuat la data de 30.06.2016 plăţi în sumă de 142.156.898 lei
(buget local) şi 125.104.103 lei (buget instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau
parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor acţiuni: autorităţi publice şi
acţiuni externe, servicii publice generale (servicii comunitare de evidenţă a persoanelor,
rambursări de împrumuturi interne şi externe pentru investiţii, transferuri în situaţii de
extremă dificultate), plăţi de dobânzi şi comisioane, apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, învăţământ primar special şi programul „Lapte şi corn”, sănătate, cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială, servicii şi
dezvoltare publică, protecţia mediului, alte acţiuni economice (dezvoltare regională,
protocol), agricultură, transporturi, turism, pază şi ordine.
Prevederile bugetare atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei
bugetare (activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli) au fost
dimensionate în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în
angajarea acestora.
La data de 30.06.2016, Judeţul Argeş a încasat venituri ale bugetului local în sumă
de 192.565.867 lei, din următoarele surse:

-leiVENITURI - TOTAL
192.565.867
1. VENITURI PROPRII – TOTAL
Din care:
- Venituri fiscale
- Venituri nefiscale
- Venituri din capital
- Sume din excedentul bug. local utilizate pt.
finantarea chelt. sectiunii de dezvoltare

=
= 68.604.808
=
=
=

61.277.813
2.343.576
333.419
=

4.650.000
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 echilibrarea
bugetelor locale
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
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea
unor investiţii pentru instituţii publice de asistenţă
socială şi medico-sociale
4. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN
CADRUL PLĂŢILOR EFECTUATE
- Fondul European de Dezvoltare Regională
- Fondul Social European
12.732

=

41.508.990

=

35.600.990

=

5.908.000

=

63.316.818

=

12.306.997

=

49.093.971

=

1.159.000

=

449.000

=

307.850

=
=

19.135.251
19.112.519
=

Faţă de prevederile semestriale aprobate în sumă de 201.065.470 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 192.565.867 lei, fiind mai mici cu
suma de 8.499.603 lei (95,77%), situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
142.156.898 lei, faţă de veniturile realizate (192.565.867 lei), rezultând un excedent de
50.408.969 lei.
Contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Argeş la data de 30 iunie 2016
corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi este prezentat în anexa 1.

Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 30 iunie 2016, rezultă
următoarele:
Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Judeţean Argeş la data
de 30 iunie 2016 corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi este prezentat
în anexa 1.
Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 30 iunie 2016, rezultă
următoarele:
cotele defalcate din impozitul pe venit(11,25%) au fost încasate în proporţie
de 84,27%;
sume alocate de consiliul județean din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale(18,50%) - procentul de realizare de 92,61%;
impozit asupra mijloacelor de transport - procentul de realizare de 81.78%;
taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
procent de realizare de 41,40%;
alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice:
procentul de realizare de 90,83%;
venituri din prestari de servicii si alte activitati : procentul de realizare de
69,25%.
sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 87,63%;
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 90,41% ca urmare a fluctuaţiei
numărului de persoane cu handicap;
La capitolul 51.02.01.03 „Autorităţi executive” s-a înregistrat o economie de
5.876.977 lei, execuţia fiind de 52,23%, ca urmare a reducerii cheltuielilor materiale;
Faţă de prevederile semestriale, se constată economii importante la capitolele
55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (plată dobândă împrumuturi)”
65.02 „Învăţământ”, 66.02 „Sănătate”, 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”,
74.02 „Protecţia mediului”, 84.02 „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
93,71% faţă de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 79,55%, rezultând un excedent de 23.485.097 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
105,52% faţă de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 13,96%, rezultând un excedent de 26.923.872 lei.
Faţă de prevederile semestriale aprobate în sumă de 159.790.860 lei, se constată că
încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii au fost de 130.990.410 lei, fiind mai mici cu suma de 28.800.450 lei
(81,98%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de 125.104.103
lei, 75,27%, faţă de veniturile realizate (130.990.410 lei), rezultând un excedent de
5.883.307 lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30 iunie 2016, rezultă următoarele:
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate au
fost încasate în proporţie de 82,74%;
- la capitolul 66.10 „Sănătate” s-a înregistrat o economie de 36.140.516 lei,
execuţia fiind de 74,91%, ca urmare a reducerii cheltuielilor materiale ale spitalelor;
- faţă de prevederile semestriale aprobate, se constată economii importante şi la
capitolul 68.10 „Asistenţă socială”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 86,31% faţă
de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie de
79,77%, rezultând un excedent de 5.643.940 lei.
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2016
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.14210/21.09.2016 ale Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Art. 91, alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2016, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare”, potrivit anexei 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2015 a sumei
de 2.483 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare,
potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor
stabilite pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe

