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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Județul Argeș și
Universitatea Pitești, a proiectului ”Certificarea activităților Consiliului
Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu
prevederile SCAP” și aprobarea bugetului liderului de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Rapoartele nr. 3251/03.03.2017 și nr. 3252/03.03.2017 ale Direcției
Investiții;
Având în vedere:
Cererea de proiecte CP4/2017 pentru „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor
publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai
puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu
Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității
în autorități și instituții publice 2016-2020”;
H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea
administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru
coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei
publice 2014-2020;
Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
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 asocierea dintre UAT Județul Argeș și Universitatea Pitești în
vederea realizării proiectului ”Certificarea activităților Consiliului Județean
Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu prevederile
SCAP”, precum și acordul de parteneriat cuprins în Anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART 2. Se aprobă proiectul ”Certificarea activităților Consiliului Județean
Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu prevederile
SCAP” .

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA INVESTIŢII

Aprob,
Președinte
Constantin Dan
MANU
Aprob,
Vicepreședinte
Simona BRĂTULESCU

RAPORT
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Argeș și
Universitatea Piteşti pentru proiectul cu titlul „Certificarea activităţilor Consiliului
Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu
prevederile SCAP”

În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă a fost lansată
Cererea de proiecte CP4/2017 pentru „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice
locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puţin dezvoltate, să
introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi și instituţii publice
2016-2020”.
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini unităţile administrativteritoriale – judeţe si orașe organizate ca municipii - și subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti, pentru implementarea
unitară a managementului calităţii și performanţei. Proiectele ce vor fi finanţate în
cadrul acestei cereri de proiecte trebuie să fie în concordanţă cu măsurile stabilite în
Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în
autorităţi și instituţii publice 2016-2020 și să îndeplinească condiţiile stabilite în
ghidul solicitantului.
Rezultatele așteptate ale Programului Operaţional Capacitate Administrativă
sunt următoarele:
R2: Sisteme de management al performanţei și calităţii corelate cu Planul de acţiune
în etape implementat în administraţia publică locală;
R5: Cunoștinţe și abilităţi ale personalului din autorităţile și instituţiile publice locale
îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv
specific.

Solicitanţii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale – judeţe, iar
parteneri eligibili sunt instituţii de învăţământ superior acreditate.
Cererea de proiecte CP4/2017 pentru „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor
publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puţin
dezvoltate, să introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni
pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi și instituţii
publice 2016-2020” a fost lansată pe data de 7 februarie 2017, cu termen limită de
depunere data de 24 martie 2017. Consiliul Judeţean Argeş intenţionează să depună
un proiect în vederea obţinerii de finanţare comunitară în cadrul Apelului
POCA/118/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
(Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020, aprobată prin
H.G. nr. 909/2014.).
Pentru a putea depune în parteneriat Cererea de finanţare pentru proiectul cu
titlul „Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea
abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP” este necesară
încheierea unui acord între Consiliul Judeţean Argeș, în calitate de lider și
Universitatea Piteşti, în calitate de partener conform modelului din Anexa IV –
Documente contractare alte formulare şi acordul de parteneriat CP 4_2017. Rolul și
responsabilităţile fiecărui partener în implementarea proiectului se regăsesc în
Acordul de parteneriat, anexă la prezentul raport, conform Ghidului solicitantului,
Anexa IV – Documente contractare alte formulare şi acordul de parteneriat CP 4_2017.
Urmare a celor menţionate, vă rugăm să aprobaţi încheierea unui acord de
parteneriat între Consiliul Judeţean Argeș și Universitatea Piteşti pentru proiectul cu
titlul „Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea
abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP”. Anexăm prezentului
raport draftul Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Argeș și Universitatea
Piteşti. Menţionăm că Universitatea Piteşti şi-a însuşit Acordul de parteneriat, însoţit
de bugetul partenerului şi contribuţia acestuia (Anexa 1).
Faţă de cele prezentate, ca urmare a intervalului de timp relativ scurt de la
data lansării cererii de proiecte (7 februarie 2017) până la data depunerii cererilor de
finanţare (24 martie 2017), supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş
raportul privind aprobarea Acordului de Parteneriat în cadrul şedinţei extraordinare în
luna martie 2017.
Director executiv,
Sorin IVASCU
Redactat,
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Mihaela GEACĂR

Direcţia Investiţii
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
Aprob,
Președinte
Constantin Dan MANU
Aprob,
Vicepreședinte
Simona BRĂTULESCU

Raport
privind aprobarea bugetului aferent proiectului
„Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea
abilităţilor perosnalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP”
În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă a fost lansată
Cererea de proiecte CP4/2017 pentru „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice
locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puţin dezvoltate, să
introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi și instituţii publice
2016-2020”.
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini unităţile administrativteritoriale – judeţe si orașe organizate ca municipii - și subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti, pentru implementarea
unitară a managementului calităţii și performanţei. Proiectele ce vor fi finanţate în
cadrul acestei cereri de proiecte trebuie să fie în concordanţă cu măsurile stabilite în
Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în
autorităţi și instituţii publice 2016-2020 și să îndeplinească condiţiile stabilite în
ghidul solicitantului.
Rezultatele așteptate ale Programului Operaţional Capacitate Administrativă
sunt următoarele:
R2: Sisteme de management al performanţei și calităţii corelate cu Planul de acţiune
în etape implementat în administraţia publică locală;
R5: Cunoștinţe și abilităţi ale personalului din autorităţile și instituţiile publice locale
îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv
specific.

Solicitanţii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale – judeţe, iar
parteneri eligibili sunt instituţii de învăţământ superior acreditate.
Cererea de proiecte CP4/2017 pentru „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor
publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puţin
dezvoltate, să introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni
pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi și instituţii
publice 2016-2020” a fost lansată pe data de 7 februarie 2017, cu termen limită de
depunere data de 24 martie 2017.
Astfel, Consiliul Judeţean Argeş în calitate de Lider intenţionează să depună o
cerere de finanţare pentru proiectul „Certificarea activităţilor Consiliului
Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor perosnalului, în concordanţă cu
prevederilor SCAP”, având drept Partener Universitatea din Piteşti.
În cadrul proiectului vor fi realizate o serie de activităţi de către
Lider/Partener care au ca rezultat final certificarea ISO 9001:2015 a Consiliului
Judeţean Argeş.
Menţionăm că, atât Liderul de proiect, cât şi Partenerul vor asigura contribuţia
de 2% la cheltuielile eligibile, în funcţie de cheltuielile aferente din bugetul total al
proiectului. Partenerul a înaintat Liderului de proiect Acordul de Parteneriat însuşit,
însoţit de bugetul partenerului şi contribuţia acestuia (Anexa 1).
Rambursarea cheltuielilor se va realiza în conturi separate ale liderului de
proiect – Consiliul Judeţean Argeş şi partenerului – Universitatea din Piteşti.
Faţă de cele prezentate, ca urmare a intervalului de timp relativ scurt de la
data lansării cererii de proiecte (7 februarie 2017) până la data depunerii cererilor de
finanţare (24 martie 2017), supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş
raportul privind Bugetului liderului de proiect şi a contribuţiei acestuia (Anexa 2) în
cadrul şedinţei extraordinare în luna martie 2017.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Redactat,
Negrilescu Raluca
Voicu-Olteanu Cristina
Ionescu Claudia
Muşoiu Diana
Geacăr Mihaela

ANEXA 1
La Raport
BUGET PARTENER
PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI IMPLEMENTAT ÎN REGIUNEA MAI PUȚIN DEZVOLTATĂ
NR.
CRT.
1

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului
din care TVA

2

VALOARE

FORMULA DE CALCUL
236.179,74
2.445,44

Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului

0,00
236.179,74

(col.1+col.2)

231.456,15

(col.5+col.6)

5

Asistenţă financiară nerambursabilă
solicitată
Valoarea finanțării din FSE

200.752,78

(85%*col. 3)

6

Valoarea finanțării de la bugetul de stat

30.703,37

(13%*col. 3)

7

Contribuţia solicitantului

4.723,59

(2%*col. 3)

3
4

ANEXA 2
La Raport
BUGET LIDER
PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI IMPLEMENTAT ÎN REGIUNEA MAI PUȚIN DEZVOLTATĂ
NR.
CRT.
1

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului
din care TVA

2

VALOARE

FORMULA DE CALCUL
311.742,04
46.655,81

Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului

0,00
311.742,04

(col.1+col.2)

305.507,19

(col.5+col.6)

5

Asistenţă financiară nerambursabilă
solicitată
Valoarea finanțării din FSE

264.980,73

(85%*col. 3)

6

Valoarea finanțării de la bugetul de stat

40.526,46

(13%*col. 3)

7

Contribuţia solicitantului

6.234,85

(2%*col. 3)

3
4

BUGET TOTAL
Anexa la Raport
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

1

Valoarea totală a proiectului

547.921,78

2

Valoarea neeligibilă a proiectului

3

Valoarea eligibilă a proiectului

547.921,78

4

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

536.963,34

5

Valoarea finanțării din FSE

465.733,51

6

Valoarea finanțării de la bugetul de stat

71.229,83

7

Contribuţia solicitantului

10.958,44

0,00

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberării licenţei de traseu
Consiliul Județean Argeș;
Analizând expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 2735/22.02.2017 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport ;
Având în vedere:
Hotărârea Comisiei paritare nr. 2601/20.02.2017, 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 Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de Ordinul
M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia;
Art.91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRAȘTE:
ART.1.Se aprobă atribuirea serviciilor de transport public de persoane efectuate
prin curse regulate operatorului de transport rutier din anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre, în vederea eliberării de către A.R.R. - Agenţia Argeş a licenţei
de traseu, cu valabilitate până în 2019.
ART.2. Autoritatea Județeană de Transport, Direcția Administrație Publică –
Comunități Locale și Autoritatea Rutieră Română – Agenția Argeş vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului
candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C.
Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice
Argeș S.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 3182/02.03.2017 al Grupului de lucru;
Având în vedere:
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată și actualizată;
Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare
de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 241/2006;
Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, actualizată;
Art.91, alin (1) lit. a din Legea administrației publice locale nr.215/2001
republicată și actualizată;
O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.19/22.02.2001 privind înființarea
sub autoritatea Consiliului Județean Argeș a Regiei Autonome de
Gospodărire Comunală Argeș ;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.17/14.02.2008 privind aprobarea
Statutului, organigramei și statului de funcții ale S.C. "Apă Argeș" S.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 126/26.07.2010 privind
reorganizarea S.C. Apă Argeș S.A.;
Sentința comercială nr. 1181/F/22.09.2010 privind deschiderea procedurii
de insolvență împotriva S.C A.E.P.S.U.P.A Argeș S.A pronunțată de
Tribunalul Comercial Argeș;
Sentința nr. 1163/F/15.12.2015 privind închiderea procedurii de insolvență
împotriva S.C A.E.P.S.U.P.A Argeș S.A pronunțată de Tribunalul
Comercial Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea administrației publice locală nr. 215/2001, republicată și actualizată,

