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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent,
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. 7448/12.05.2017 al Biroului Autoritatea Județeană 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 licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele județene cuprinsă în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public si Privat al Județului Arges R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7425/12.05.2017 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.;
Având în vedere:
Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Județean Argeș privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Județului Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Județului Argeș R.A.nr. 5/24.04.2017;
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice;
Art. 91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată,
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., conform
anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.,
conform anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 105/27.10.2016 .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. întocmite la data de
31.12.2016
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7500/15.05.2017 al Regiei de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Argeș R.A.;
Având în vedere:
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;
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. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări
contabile;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175 din 20.09.2010 privind
înfiinţarea Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Județului
Arges R.A.;
Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.P.P. Argeș R.A. nr.
4/24.04.2017.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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, completată, modificată şi republicată,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. întocmite la data de 31.12.2016
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7451/12.05.2017 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. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea și
depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.158/25.08.2010 privind înfiinţarea
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. ;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2016 ale Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., conform anexelor, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2017
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7093/08.05.2017 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.
Având în vedere:
Hotărârea nr. 158/25.08.2010 a Consiliului Judeţean Argeş privind
înfiinţarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș RA;
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;
Legea bugetului de stat nr. 6/2017;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și 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 și actualizată ,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1.(1). Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2017, conform anexelor 1-5, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2).Pierderile financiare se vor recupera pe parcursul a trei exerciții
financiare.
(3).Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A., prin Președintele acestuia, va prezenta în ședința ordinară din luna
iunie 2017, precum și în ședințele comisiilor de specialitate premergătoare, un

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges
Nr.1978/08.05.2017

APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT PRIVIND INAINTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI
CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI
ARGES R.A.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.158/25.08.2010 privind infiintarea
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, prin care s-a hotarat reorganizarea Directiei
Generale de Drumuri Judetene Arges ca regie autonoma de interes judetean incepand cu data de
01.09.2010.
Vazand prevederile Legii bugetului de stat nr.6/2017, Ordonantei Guvernului nr.26/2013
privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari si Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli ,
precum si a anexelor de fundamentare a acestuia .
Tinanad cont de Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli (anexa la
prezentul raport), supunem spre aprobare plenului Consiliului Judetean Arges proiectul de Buget
de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2017 impreuna
cu anexele de fundamentare.
Director General,
Ing. Alina Nicolau

Director Economic,
Ec. Claudia Ghita

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.
Pitesti, str.G Cosbuc, nr.40, jud. Arges
Anexa la raportul nr. 1978/08.05.2017
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2017

CAPITOLUL I –PREZENTARE GENERALA
Fundamentarea, in vederea sustinerii bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2017, a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le
indeplineasca si anume:
-functia de previziune,
-functia de control a executiei financiare,
-functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un
element de legatura intre preliminat an 2016 si bugetul previzionat pentru anii
2018 si 2019. Precizam ca acest proiect al Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2017 respecta prevederile articolului 9, alin. 2, din OG nr.26/2013 privind intarirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, care prevede ca in situatia
in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si
cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea
veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul
precedent. In conformitate cu aceasta prevedere legala veniturile prevazute in
prezentul buget se situeaza la nivelul celor realizate in exercitiul financiar 2016,
adica 16.469 mii lei. Facem, de asemenea, precizarea ca nivelul veniturilor
bugetate nu acopera nivelul cheltuielilor prevazute pentru acest an, influenta
negativa avand-o, asa cum s-a demonstrat si in anii precedenti nivelul cheltuielilor
fixe ce nu pot fi acoperite din veniturile proprii, dar ca o masura de imbunatatire a
eficientei activitatii este diminuarea pierderii in anul 2017 de la 2131 mii lei

pierdere la 31.12.2016 la 2028 mii lei respectandu-se prevederile art.59 din Legea
Bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017.
Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2016 s-au avut in vedere :
• Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea
formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a
anexelor de fundamentare a acestuia
• Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativeteritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017.
• Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010 incheiat cu Consiliul
Judetean Arges privind administrarea retelei de drumuri judetene ce apartin
domeniului public al judetului Arges și actele aditionale nr.1/2013,
nr.2/2015 si nr.3/2016;
• Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.146/19.12.2016 privind aprobarea
tarifelor pentru eliberarea acordurilor prealabile si autorizatiilor necesare
executarii de lucrari sau amplasarea unor obiective in zona drumurilor
publice judetene practicate pentru anul 2017 pentru activitatea de
administrare a retelei de drumuri publice.
• Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 63 din 30.03.2017 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Judetean Arges pe anul 2017.
• Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
• Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa cu modificarile si
completarile ulterioare
• Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
• OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

CAPITOLUL II – FUNDAMENTAREA VENITURILOR
Indicatorul ''Venituri totale '' cuprinde suma de 16.469 mii lei (fara
TVA) insemnand contravaloarea lucrărilor de întreținere, reparații si prestari de

servicii pentru lucrari de investiții aflate în derulare pentru anul 2017 si
contravaloarea veniturilor obtinute din eliberarea de acorduri prealabile si
autorizatii, precum si venituri din redevente si sunt constituite astfel:
Venituri din desfasurarea de activitati specifice obiectului de
activitate, respectiv lucrari de intretinere si reparatii infrastructura
rutiera aferente intregii retele de drumuri judetene pe care la avem in
administrare(1193.95 km) si prestari de servicii pentru lucrari de
investitii aflate in derulare în sumă de 16.387,00 mii lei (fărăTVA) ;
Venituri din contravaloare tarifelor pentru eliberarea acordurilor
prealabile si autorizatiilor necesare executarii de lucrari sau
amplasarea unor obiective in zona drumurilor publice judetene si a
tarifelor pentru inchirierea suprafetelor din zona drumurilor judetene
69,00 mii lei(fara TVA);
Venituri din redevente ( concesionare District Domnesti) 11,00 mii
lei (fara TVA);
Venituri financiare obtinute din dobanzi bancare si alte venituri 2,00
mii lei (fara TVA);

TOTAL VENITURI 16.469 MII LEI.(fara TVA)

CAPITOLUL III – FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR
Indicatorul ''Cheltuieli totale''prevazut pentru anul 2017 este in valoare
de 18.497,00 mii lei, mai mic decat cheltuielile totale realizate la
31.12.2016 in valoare de 18.600 mii lei, cu unele modificari de structura fata
de cele realizate in anul 2016.
Cheltuielile totale decurg din realizarea Programului anual de lucrari de
intretinere si reparatii infrastructura rutiera,astfel :

Cheltuieli cu materiile prime (achizitionarea de materii prime si
materiale necesare desfasurarii activitatii :balast,piatra sparta, pietris,
piatra calcar, material antiderapant, emulsie, vopsea, microbile,
diluant, materiale necesare producerii asfaltului- bitum, filer calcar, -)
3.200,00mii lei(fara TVA).
Cresterea valorii estimate pentru anul 2017 fata de cea realizata la
nivelul anului 2016 se datoreaza faptului ca in acest an RAJD Arges
isi propune sa desfasoare activitati de producere a mixturilor
asfaltice in cantitati mai mari decat anul anterior, fapt ce atrage dupa
sine si aprovizionare cu materii prime necesare producerii mixturilor
asfaltice in cantitati mai mari. In anul financiar 2016, statia de
producere mixturi asfaltice amplasata in cadrul Districtului Cateasca,
si data in administrarea RAJD Arges RA de catre Cj Arges, a inceput
sa produca incepand cu luna august. Pentru anul 2017 ne propunem
ca segmentul de timp in care statia sa produca mixturi asfaltice sa fie
intreaga perioada din an in care se fac lucrari ce implica folosirea
acestora si, in masura in care este posibil, sa vindem catre terti.
Cheltuieli cu piesele de schimb, si cheltuieli cu combustibilul folosit
900,00 mii lei:
-piese de schimb
100,00 mii lei(fara TVA)
-combustibil
800,00 mii lei (fara TVA)
Piesele de schimb s-au estimat la o valoare mai mica decat cea
estimata si realizata in anul precedent deoarece autoritatea tutelara, pe baza
referatelor de necesitate intocmite de RAJD Arges RA va utila regia cu
masini si utilaje noi care nu vor mai necesita reparatii la valori mari.
Combustibilul este prevazut la valoare mai mare pentru ca va fi folosit
in cantitati mai mari la statia de producere mixturi asfaltice. Ne propunem ca
statia sa functioneze intreaga perioada din an propice pentru lucrari specifice
obiectului de activitate si din acest motiv prognozam ca vom avea nevoie de
cantitati superioare fata de cele estimate sau realizate anterior.

Cheltuieli cu obiectele de inventar 70,00 mii lei:
-echipamant si servicii SSM si PSI 55,00mii lei(fara TVA)
-aparatura birou
5,00 mii lei(fara TVA)
-scule si unelte
10,00 mii lei(fara TVA)

Echipamentul si serviciile SSM si PSI includ achizitionarea de
echipament de protectie de iarna si de vara, incarcarea si verificarea
stingatoarelor, inlocuirea truselor medicale, servicii de verificare PRAM.
Aparatura de birou prognozata a se achizitiona consta in 2 calculatoare si
multifunctionale care sunt necesare sa inlocuiasca pe cele uzate si care
functioneaza in momentul de fata sub parametrii obisnuiti. Sculele si
uneltele propuse spre achizitionare sunt cele care lipsesc sau sunt foarte
deteriorate in momentul de fata.

Cheltuieli cu energia si apa (s-a avut in vedere si consumul de energie
electrica al statiei de asfalt )
100,00 mii lei (fara TVA)
-energie electrica
70,00 mii lei(fara TVA)
-energie termica
10,00 mii lei(fara TVA)
-salubritate
10,00 mii lei(fara TVA)
-apa, canal
10,00 mii lei(fara TVA)
Pentru nergia electrica estimam un consum mai mare avand in vedere
ca ne propunem sa producem mixtura asfaltica in cantitati net
superioare celor de anul trecut si, prin urmare, producerea acestora
necesita un consum mai mare de energie electrica.

Cheltuieli pentru desfasurarea activitatii de intretinere si reparatii
drumuri (inchirieri utilaje, intocmire documentatii, proiectari)
9.000,00 mii lei.(fara TVA).
Valoarea estimata pentru acest an este mai mica decat cea realizata in
anul precedent cu 20% deoarece prognozam ca lucrarile efectuate in
regie proprie pe drumurile judetene in acest an sa fie facute cu utilaje
proprii si in cantitati mai mici cu utilaje inchiriate. S-a avut in vedere la
fundamentarea acestei cheltuieli faptul ca in acest an lucrarile se vor
realiza intr-un procent mai mare cu utilaje proprii (achizitionate si date
in administrare de catre autoritatea tutelara), si intr-o masura mai mica
cu utilaje inchiriate de la terti.

Alte cheltuieli cu terti ( asigurari RCA, rovignete, mentenante,
consultanta juridica, cheltuieli cu servicii de paza, telefonie, internet,
comisioane bancare, pregatire profesionala, alte cheltuieli) 1.234 mii
lei
-mentenanta
10,00 mii lei (fara TVA)

-RCA+rovignete+ITP
60,00 mii lei (fara TVA)
-consultanta juridica
60,00 mii lei(fara TVA)
-telefonie+internet
30,00 mii lei(fara TVA)
-comisioane banca
10,00 mii lei(fara TVA)
-servicii de paza
800,00 mii lei(fara TVA)
-servicii intretinere calculatoare
14,00 mii lei (fara TVA)
-pregatire profesionala
5,00 mii lei(fara TVA)
-reevaluarea cladirilor si terenurilor 20,00 mii lei (fara TVA)
-alte consumabile si servicii
225,00 mii lei(fara TVA)
In grupa altor cheltuieli si servicii sunt incluse :cheltuieli cu
implementarea controlului intern/managerial, audit statutar, achizitionare
soft contabilitate si mentenanta, materiale de curatenie, consumabile de
birou, anvelope, servicii de medicina muncii, service autorizat pentru
verificari si reparatii masini si utilaje. Serviciile de paza s-au modificat ca
valoare in sensul cresterii acesteia deoarece incepand cu 1.03.2017 tariful
practicat de societatea care asigura paza districtelor si sediului RAJD Arges
RA s-a marit.
Cheltuieli cu taxe si impozite (impozite terenuri , cladiri, masini,
licente de transport) 85,00 mii lei.
Cheltuieli cu taxe si licente 5,00mii lei (licente de transport).
Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu tichetele
de masa, cheltuieli cu asigurarile sociale, cheltuieli cu contractele de
mandat) 3.753,00 mii lei:
-cheltuielile de natura salariala în sumă de 2.798,00 mii lei
cuprind:
1. Cheltuielile cu salariile in valoare de 2.498,00 mii lei la care se
adauga valoarea tichetelor de masa 300,00 mii lei.
Fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a facut avand in vedere
legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, art. 59, pornind de la
cheltuiala cu salariile (salarii de baza) aprobata prin ultimul buget de
venituri si cheltuieli aprobat 2.325,00 mii lei la care se aduga
cresterea salariala datorata cresterii salariului minim pe economie
garantat in plata de la 01.02.2017 potrivit Hotărârii Guvernului
nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, in valoare de 173,00 mii lei. Prin urmare, cheltuiala
de natura salariala propusa pentru anul 2017 creste numai in
comparatie cu valoarea realizata in cursul anului 2016 dar nu si in
comparatie cu cea aprobata prin ultimul buget de venituri si cheltuieli

aprobat pentru anul 2016. Castigul mediul lunar pe salariat
determinat pa baza cheltuielilor de natura salariala cunoaste o crestere
in anul 2017 de la 1624.35 lei/persoana care a fost aprobat prin
ultimul BVC pe anul 2016, la 1682.69 lei/persoana, acesta crestere de
3.6% datorandu-se in exclusivitate influentei cresterii salariului
minim pe economie, incepand cu data de 01.02.2017. Cheltuiala cu
salariile, respectiv cheltuiala de natura salariala bugetata pentru anul
2017 si calculata asa cum am mentionat anterior, majorata doar cu
valoarea salariului minim aprobat in plata incepand cu 01.2.2017,
este prevazuta pentru un numar de 137 salariati (posturi ocupate si
posturi vacante ) din statul de functii in vigoare la momentul actual la
RAJD Arges RA.
2. Cheltuieli aferente contractelor de mandat in valoare de 297,00
mii lei.
Aceste cheltuieli se compun din :
-indemnizatii directori, componenta fixa, (1* 4 mii*12 luni; 2*3,8 mii
lei*12 luni);
-indemnizatii Consiliu de Administratie, componenta fixa, (4*2,25
mii lei*12 luni si 1*4 mii lei *12 luni);
Cheltuiala aferenta contractelor de mandat nu se modifica fata de cea
prognozata pentru anul 2016, dar este mai mare decat cea realizata in
anul 2016 pentru ca in acest an a existat o perioada in care Comitetul
Director a fost alcatuit doar din 2 persoane in intervalul de timp
august-decembrie 2016, cand Directorul Infrastructura Rutiera a fost
si Director General provizoriu. Si pentru componenta Consiliului de
Administratie a exista o perioada in care numarul membrilor a fost
mai mic decat cel din structura, perioada intre demisia fostului
presedinte si numirea unui alt presedinte.
3. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in valoare de
658,00 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare (amortizarea imobilizarilor corporale si
necorporale, majorari si penalitati)
150,00 mii lei.
Din cauza platilor intarziate a asigurarilor sociale se platesc majorari
si penalitati catre bugetul de stat, iar din cauza neplatii la scadenta a
facturilor catre furnizori acestia factureaza majorari conform

clauzelor contractuale. Pentru acest motiv am bugetat sume atat
pentru plata majorarilor catre bugetul de stat, 15,00 mii lei, cat si
catre furnizori 75,00 mii lei. Cheltuiala cu amortizarea este la
nivelul de 60,00 mii lei
TOTAL CHELTUIELI 18.497,00 MII LEI.
In conditiile realizarii de venituri in valoare de 16.469 mii lei
nu se pot acoperi cheltuielile necesare desfasurarii activitatii rezultatul
financiar prognozat fiind unul negativ, adica pierdere. Prin prezenta
prevedere bugetara ne propunem scaderea valorica a pierderii.
La sfarsitul exercitiului financiar 2016 RAJD Arges RA
inregistreaza plati restante in valoare de 6.730,00 mii lei acest lucru
datorandu-se si neincasarii in totalitate a contravalorii situatiilor de
lucrari inaintate spre verificare Comisiei de specialitate din cadrul CJ
Arges. La 31.12.2016 RAJD Arges avea de incasat situatii de lucrari
inaintate spre verificare la CJ Arges in valoare de 4.145 mii lei din
acestea 2.278 mii lei fiind considerate creante restante deoarece sunt
situatii de lucrari pentru care RAJD Arges RA nu a emis facturi
situatiile de lucrari nefiind acceptate de beneficiar. In conformitate cu
Actul aditional nr.3/ 2016 la contractul de administrare 13938/2010,
situatiile de lucrari se considera acceptate dupa insusirea de catre
Comisia de verificare din cadrul CJ Arges, iar facturarea acestora se
face dupa insusirea situatiilor de lucrari de catre comisia mentionata
anterior.
Pentru anul financiar 2017 ne propunem, de asemenea, o
scadere a nivelului platilor restante, acest lucru nefiind posibil decat
daca verificarea situatiilor de lucrari de catre comisiile desemnate de
catre autoritatea tutelara in acest sens se va face in timp util si
circuitul documentelor spre decontare va fi suficient de fluidizat astfel
incat incasarile lucrarilor efectuate de regie sa se realizeze in termenul
de plata stabilit cu furnizorii prin clauzele contractuale.

CAPITOLUL IV- LUCRARI PROGNOZATE SA SE
DESFASOARE IN ANUL 2017
LUCRARI INVESTITII IN CURS PENTRU ANUL 2017
Nr.
Crt.
1
2
3

4

5

6
7
8

Denumire obiectiv
I.B.U. pe DJ 679C Caldararu-Izvoru-Mozaceni
Pod peste DC 64 Rancaciov-Priboieni, km
1+400 peste Valea Glodu, com. Calinesti
I.B.U. pe DJ 742 in com. Leordeni tronsoane:
km 4+500-9+060; acostamente, decolmatari
podete, executie timpane, semnalizare
rutiera
Modernizare DJ 731B km 5+964-6+401; km
6+632-7+143; km 7+165-8+219; strat de
uzura, ridicari de capace, semnalizare rutiera
I.B.U. pe DJ 704H in com. Baiculesti; km
11+650-12+650; km 12+650-13+035 strat
uzura
Modernizare pe DJ 679C Caldararu-IzvoruMozaceni; km 22+215-23+215 strat de uzura
Pod peste paraul Bascovele pe DJ 704E km
6+000, com. Cotmeana
Refacere DJ 730A Limita jud. Brasov-Podu
Dmbovitei, lungime 5km, siroiri, spalari
suprastructura, com. Dambovicioara, jud.
Arges.
TOTAL

Suma alocata/
MII LEI fara TVA
1.500

Constructor

43,70

SC CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI
DE ARTA SRL
SC ACVAFOR PROIECT SRL

85,71

R.A.J.D. Arges – District Cateasca

571,43

R.A.J.D. Arges – District Buzoiesti

79,83

R.A.J.D. Arges – District Cepari

210,08

R.A.J.D. Arges – District Harsesti

389,08

In curs de licitatie, termen estimat de
finalizare al procedurii 01.06.2017
In curs de demarare procedura de
achizitie

251,12

3094,95

LUCRARI EXECUTATE DUPA OG28/2013 PRIVIND PROGRAMUL
NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA
Obiectiv: " Modernizare drum judetean DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele,
km 3+313-6+626, com. Stoenesti si Dragoslavele, jud. Arges

TOTAL C + M

4.380,41 mii lei fara TVA

PROPUNERE PROGRAM PRIVIND LUCRARILE DE INTRETINERE SI
REPARATII INFRASTRICTURA RUTIERA DRUMURI JUDETENE
pe anul 2017
mii lei (fara TVA)

Ind.
101.

Denumire indicativ
Intretinere curenta pe timp de vara
101.1.1. Intretinere imbracaminte asfaltica
101.1.5. Intretinerea drumurilor pietruite
101.2.1. Intretinere platforma drum
101.2.2.Asigurarea scurgerii apelor din zona
drumurilor
101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere

102.

101.3. Intretinere curenta a podurilor, pasajelor,
podetelor
Intretinere curenta pe timp de iarna

105.

Covoare bituminoase

107.

Siguranta rutiera

109.

Intretinerea cladirilor

111.

Protejarea corpului si a platformei drumului
111.1Amenajari si completari de acostamente,
inclusiv benzi de incadrare
111.5. Ziduri de sprijin si de captusire, cu un volum
de pana la 200mc

113.

111.8. Intretinerea drumurilor pietruite prin
scarificari si cilindrari cu adaos de material pana la
600mc/km
Lucrari accidentale

118.

Reparatii curente la poduri:definitivari ale
podetelor, inlocuirea elementelor degradate la
suprastructura, consolidarea infrastructurilor,
consolidarea provizorie la poduri.

119.

Reparatii curente la cladiri

A 1.2.

Cartea constructiilor, analize, verificari,
eliberari acorduri, autorizatii, taxe, avize

A.2.

Intocmirea documentatiilor tehnico-economice
pentru lucrarile de intretinere si reparatii la
drumuri, poduri, pasaje si cladiri aferente
drumurilor publice
Total reparatii

Administrare drumuri
Total

1060,00
700,00
100,00
40,00
100,00
70,00
50,00
2530,00
626.73
50,00
40,00
440,00
40,00
340,00

60,00
3,508.40

150,00
35,00
35,00

40,00
8515.13

400,00
8915,13
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Programului cu lucrări de întreținere și reparații
infrastructură rutieră pe drumurile județene” pe anul 2017

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7450/12.05.2017 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 158/25.08.2010 prin care s-a înființat
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă „Programul cu lucrări de întreținere și reparații infrastructură
rutieră pe drumurile județene” pe anul 2017, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6178/10.05.2017 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
Art. 8 alin 1 din H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
Legea nr. 136/2012 privind aprobarea O.U.G nr. 84/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
Art. 85 alin. 5 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;
Adresa nr.14674/30.09.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș;
Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
Adresa
Ministerului
Muncii
şi
Justiţiei
Sociale
nr.
11829/RG/1019/DLMAAN/12.04.2017 prin care a fost înaintat
avizul
favorabil pentru componenţa Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Argeş ( Avizul nr. 1212/14.04.2017);
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi 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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș, astfel:
1. Radu Claudia – medic medicină generală, preşedinte;
2. Corobţov Bogdan Costin – medic specialist medicină de familie
desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Argeş, membru;

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7501/15.05.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale;
H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
Art.91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1119/A.M.D./07.04.2017
înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș sub nr. 9890/18.04.2017;
Avizul ANFP nr. 24094 conexat cu nr. 17071/2017 înregistrat la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș sub nr.
11875/09.05.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului propriu al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, potrivit
anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 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. 7502/15.05.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
H.G. nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
republicată, actualizată;
Art.91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, potrivit anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.06.2017.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
47/38.03.2012 își încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență
Medico-Socială Șuici
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 3451/11.05.2017 al Direcţiei Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
Art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfasoară activități de
asistență medicală comunitară;
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
Adresa nr. 347 din 06.03.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
3451 din 07.03.2017 a Unității de Asistență Medico Socială Șuici.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici,
potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială
Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 588/12.05.2017 al Direcţiei Asistență Medicală și Protecție
Socială;
Având în vedere:
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice, actualizată;
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de
asistență medicală comunitară;
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești nr. 20 din 12.01.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 588 din 12.01.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială
Dedulești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 7405/12.05.2017 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social”;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 11 din 26.01.2017 privind derularea
Programului PRO Social în cursul anului 2017;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 365 din 10.04.2017
prin care a fost constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar;
Art.91 alin. (5), lit a), punctele 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

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

Anexă la HCJ nr. 142/25.05.2017

Situația beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Nr.
crt.

Număr
document

Solicitant

1

Cerere nr.
1154/26.01.2017

Gogoci
Florin

Cerere nr.
3192/02.03/2017
Cerere nr.
4898/04.04.2017
Cerere nr.
5000/05.04.2017

Pavel
Florian
Bulf
Marius Iulian
Neacșu
Adrian

5

Cerere nr.
5356/11.04.2017

Rupiță
Elena

6

Cerere nr.
6172/20.04.2017

Pruiu
Laura

7

Cerere nr.
6804/03.05.2017

Ghinescu
Niculina

2
3
4

Obiectiv
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului și efectuarea investigațiilor
medicale fiicei sale
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului fiului său
Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului și achiziționarea unor
dispozitive medicale
TOTAL

Suma
propusă
(lei)
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
1.500
2.000
11.500
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HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7421/12.05.2017 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;
Art. I punctul 22 din O.U.G. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, actualizată;
H.G. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al
judeţului Argeş;
Adresa Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 7234/10.05.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public
al județului Argeș, după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș - Secţiunea I.
Bunuri Imobile”
Capitolul V – D.G.P. Copilului - cu bunurile prevăzute în anexa nr.1;

Anexa la
H.C.J Argeș nr. 143/25.05.2017

Privind completarea HG 447/2002
Sectiunea I. Capitolul V
Nr.
Cod
Denumirea bunului
Crt. clasificare

13

1.6.2

Construcție din
cărămidă P+1
Sconstruită = 954,24
mp
Sdesfășurată=1893mp

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii

Orașul
2016
Ștefănești, str.
Cavalerului
nr.18

Valoare de
inventar
(Lei)

Denumirea act
proprietate sau
alte acte
doveditoare

3.516.878,41
O.U.G.
206/2000
H.G. 261/2000
Hotărâri C.J.
Argeş:
Nr.
25/22.02.2001
Nr.
60/21.12.2000
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Muzeului Județean Argeș a unor spații aflate în
domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7389/12.05.2017 al Directiei Tehnice;
Având in vedere:
Art. 91, alin. 4, lit.a) coroborat cu art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
Art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată și
completată;
Adresa Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitești nr.
405/28.04.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
6697/02.05.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5,
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se revocă dreptul de folosință gratuită, atribuit Instituției Avocatul
Poporului – Biroul Teritorial Pitești, pentru spațiile în suprafața de 60 mp, aflate în
domeniul public al Județului Argeș, situate în str. Armand Călinescu, nr.44,
Pitești, jud. Argeș (în incinta Muzeului Județean Argeș clădire veche - parter).
ART.2. Se aprobă darea în administrare Muzeului Județean Argeș, a spațiilor în
suprafața de 60 mp, aflate în domeniul public al Județului Argeș, situate în str.
Armand Călinescu, nr.44, Pitești, jud. Argeș, identificate în anexă, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Anexă la
H.C.J. Argeș nr. 144/25.05.2017

Denumirea Clădirii

Adresă

Suprafața

Muzeul Județean Argeș - cladire
veche

Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 44

60 mp - parter
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită Instituției Avocatul Poporului – Biroul
Teritorial Pitești a unor spaţii aflate în domeniul public al Județului Argeș

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 7420/12.05.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 29 alin. (1) din Legea 35/1997, privind organizarea si funcționarea
Instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare;
Art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Art. 874 alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Adresa Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitești nr.
405/28.04.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
6697/02.05.2017;
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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Instituției Avocatul Poporului –
Biroul Teritorial Pitești, pe o perioadă de 5 ani, a unor spații situate în incinta
imobilului din mun. Pitești, str. Garoafelor, nr.6, jud. Argeș, aflat in domeniul
public al județului Argeș, identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Anexă la
H.C.J. Argeș nr. 145/25.05.2017.

Spaţiul unde urmează să funcționeze Instituția Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitești în
incinta imobilului din mun. Pitești, str. Garoafelor, nr.6, jud. Argeș
Denumirea și nr. camerei
conform releveului

Suprafață utilă (mp)

Camera 1 (parter)
Camera 2 (parter)
Hol 3 (parter)
Camera 4 (parter)
Camera 5 (parter)
Camera 6 (parter)
Hol 7 (parter)
Hol 8 (parter)
Cu drept de folosință comună pentru Holul 9 și Holul 10 parter

33,04 mp
19,41 mp
12,18 mp
3,08 mp
7,26 mp
0.95 mp
0,90 mp
6,12 mp
82,94 mp
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HOTĂRÂRE
privind darea in administrare Centrului Cultural Județean Argeș a întregului
imobil-clădire reprezentând fostul cinematograf Lumina
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7422/12.05.2017 al Direcției Tehnice;
Având in vedere:
Adresa Centrului Cultural Județean Argeș înregistrată la Consiliul Judetean
Arges sub nr. 7355/11.05.2017;
Art.91, alin.4, lit.a coroborat cu art. 123 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată, actualizată;
Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 83/30.03.2017 privind înființarea
Centrului Cultural Județean Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă darea în administrare Centrului Cultural Județean Argeș a
suprafeței de 808 mp - clădire în completarea suprafeței de 390 mp - clădire
atribuită prin Hotărârea consiliului județean nr. 83/30.03.2017, reprezentând fostul
cinematograf Lumina, situat în Piteşti, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 141, evidențiat
conform planului de amplasament - anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia
actul adițional la Contractul de dare în administrare a imobilului evidenţiat în
planul - anexă.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2017
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 7533/15.05.2017 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Art. 91, alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Legea nr. 171/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
alte măsuri;
Legea nr. 40/2016 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
Legea nr. 124/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare
2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
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 actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2017, 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.

