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HOTÂRÂRE
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. 9345/16.06.2017 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 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,

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.
ART.2 Autoritatea Județeană de Transport și A.R.R. - Agenția Argeș vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru două posturi de
membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8933/12.06.2017 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin.2, lit.d) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată;
Art.3, pct.1, lit. b) coroborat cu art.5, alin.(3), art.12, alin.(3) și art.64^1,
alin.(1) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175/2010 privind înființarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 232/26.11.2013 privind numirea
membrilor Consiliului de Administrație la Regia de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.118/24.11.2016 privind
desemnarea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş R.A.;
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 administrației publice locală nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi de
membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A..
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HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanților Județului Argeș în Adunarea
Generală a Acționarilor a S.C A.E.P.S.U.P.A S.A. în vederea formulării
propunerilor privind numirile finale în funcția de membru în Consiliul de
administrație al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și
Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. din rândul candidaților selectați
de către comisia de selecție
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8934/12.06.2017 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, actualizată;
Art.44-(9) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice;
Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin.2, lit.d) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată;
Dispoziția Președintelui nr. 35/07.02.2017 privind constituirea Comisiei
de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.
A.E.P.S.U.P.A. S.A., modificată și completată prin Dispoziția
Președintelui nr.192/27.02.2017;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 41/23.02.2017 privind
desemnarea reprezentanților Județului Arges, în calitate de autoritate
tutelară, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Administrare și
Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Administrare și
Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.
nr. 27/24.02.2017 privind declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (trei)
posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C.
Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități
Publice Argeș S.A.;
Raportul Comisiei de selecție nr. 8250/29.05.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului
candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 8931/12.06.2017 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Art.91, alin (1) lit. a) și alin.2, lit.d) 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. 101/30.03.2017 privind
declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi de membru în
cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.158/25.08.2010 privind
înființarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 431/25.05.2017
privind constituirea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
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 administrației publice locală nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aproba Profilul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., conform
Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind revocarea Președintelui Consiliului de administrație al Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. ca urmare a renunțării la
mandat
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9201/15.06.2017 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/25.08.2010 privind înființarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 104/26.05.2016 privind numirea
unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Prevederile art.9, lit.a) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 104/26.05.2016;
Cererea domnului Udroiu Bogdan înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr. 9089/13.06.2017;
Art.3, pct.1, lit. b) , coroborat cu art.5, alin. (3 și 4), art.12, alin. (3) din
O.U.G. nr. 109/2011 (actualizată) privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice;
Art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se revocă domnul Udroiu Bogdan din funcția de Președinte al
Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A., ca urmare a renunțării la mandatul încredințat prin Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 104/26.05.2016, începând cu data de 14.07.2017.
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HOTĂRÂRE
privind numirea Președintelui provizoriu al Consiliului de
administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 9298/16.06.2017 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Art. 5, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 64^1, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
Art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/25.08.2010 privind înființarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 138/25.07.2014 privind numirea
membrilor Consiliului de Administrație la Regiei Autonome Județeane de
Drumuri Argeș R.A.;
Cererea domnului Udroiu Bogdan înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr. 9089/13.06.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se numește domnul Albu Nicolae ca președinte provizoriu al
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Județene de Drumuri Argeş
R.A., începând cu data de 15.07.2017, pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea
de prelungire până la 6 luni.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, dl.
Constantin Dan Manu, să semneze contractul de mandat încheiat cu domnul
Albu Nicolae, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Argeș

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9142/14.06.2017 al Comisiei pentru Probleme de
Apărare;
Având în vedere:
Art.2 coroborat cu art. 4 din H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economicomilitare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
Art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale,republicată și actualizată;
Adresa nr. 442/AG/13.06.2017 a Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale Argeș;
Raportul comisiei de specialitate K5;
Avizul secretarului judetului Argeș.
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 Monografia economico-militară a judeţului Arges, conform
anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze, în numele și pentru Județul Argeș,
Monografia economico-militară a Judeţului Argeș.
ART.3. Comisia pentru Probleme de Apărare din cadrul Consiliului Județean
Argeș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul
local, pentru activități non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/
2005, pentru anul 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 9023/13.06.2017 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activitati non-profit de interes general;
Art.91, alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
actualizată și republicată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 114/27.04.2017 privind aprobarea
sumei alocate finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
activitati non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005, pentru
anul 2017 si a metodologiei de acordare;
Dispoziția nr. 375/13.04.2017 privind constituirea Comisiei pentru
elaborarea Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile și
evaluarea și notarea proiectelor care vor fi depuse pentru obținerea acestor
finanțări;
Procesul verbal nr. 8512/31.05.2017 al comisiei de selecție și evaluare a
proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă suma alocată finanțărilor nerambursabile de la bugetul local,
pentru activități non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/2005,
pentru anul 2017, conform anexei parte integrană din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul
Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ, Direcția
Economică și Comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului ,,Centrul Europe Direct Argeșˮ și
cofinanțarea în perioada 2018-2020

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 9121/14.06.2017 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 5 , lit. a , punctul 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
Adresa Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescuˮ Argeș nr. 8959/12.06.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4, K5 și K6;
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 aprobă depunerea proiectului ,,Centrul Europe Direct Argeșˮ
de catre Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescuˮ Argeș.
ART.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului ,,Centrul Europe Direct Argeșˮ
cu suma totală de 55.500 euro (18.500 euro/anual) în perioada 2018-2020.
ART.3. Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescuˮ Argeș, Direcția
Economică și Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA
NR.157/29.07.2017
PROTOCOL DE COLABORARE
Preambul:
Având în vedere prevederile art.91, alin.(5), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 43/ 23.02.2017 privind
aprobarea Obiectivelor strategice de dezvoltare ale Județului Argeș pentru
perioada 2017-2020,
Considerând că educaţia permanentă şi cultura reprezintă un drept şi o
responsabilitate,
Susţinând principiul păstrării și promovării identităţii naţionale şi a valorilor
culturale ale poporului român,
Părţile:
JUDEȚUL ARGEȘ prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în
Piteşti, jud. Argeş, str. Piaţa Vasile Milea, nr. 1, cod poştal 110053, cod fiscal
4229512, reprezentat prin domnul Constantin Dan MANU, în calitate de
preşedinte,
CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN ARGEȘ, cu sediul în Pitești, jud. Argeș,
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 141, cod fiscal 37472258, telefon/ fax 0248219080,
reprezentat de doamna Araxy Negoșanu, în calitate de manager interimar,
ACADEMIA ROMÂNĂ, cu sediul în București, str. Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod
010071, Bucureşti, prin Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual, reprezentată de
domnul academician Răzvan Theodorescu, în calitate de președinte,
DACIN SARA, cu sediul în București, str. Mihai Eminescu, nr. 102-104, etaj 1, ap.4,
sector 2, reprezentat de domnul Șerban MARINESCU, în calitate de președinte,

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele
condiţii:
Art. 1. Principii de bază
1.1. Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de
parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de armonizare a
intereselor lor specifice.

1.2. În procesul conlucrării, părţile vor folosi, de comun acord resursele
umane și financiare disponibile, cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a
colaborării
Art. 2. Obiectul și scopul
2.1. Obiectul protocolului îl constituie cooperarea părţilor în vederea susținerii
organizării unor proiecte și activități cu caracter educativ și cultural, sub deviza
”Respect, protejare și promovare a valorilor naționale”.
2.2. Protocolul de colaborare are drept scop promovarea intereselor comune ale
părţilor, cu ocazia susținerii și organizării proiectelor și activităților stabilite de
comun acord.
Art. 3. Obligaţiile părţilor
3.1. Consiliul Judeţean Argeș prin Centrul Cultural Județean Argeș va
susține logistic și financiar proiectele și activitățile stabilite de comun acord cu
partenerii (ex: sprijinirea înființării unor centre de cultură multifuncționale
pentru copii și tineret, realizarea unei școli de film pentru copii, expoziții și
festivaluri dedicate tinerei generații, work-shopuri pe diferite domenii, alte
evenimente de interes județean, național și internațional).
3.2 Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române și
DACIN SARA se vor implica în buna desfășurare și organizare a proiectelor și
activităților, punând la dispoziție în mod gratuit expertiza și competențele în
domeniu.
3.3. DACIN SARA va ceda drepturile de autor în mod gratuit pentru creațiile
literare/ cinematografice, regizorale, scenografice, etc care vor fi folosite cu
ocazia realizării proiectelor și acțiunilor stabilite de comun acord cu Consiliul
Județean Argeș și Centrul Cultural Județean Argeș.
3.4. Părţile vor face publică colaborarea lor, materialele promoţionale și
de informare urmând să conţină siglele instituţiilor partenere.
3.5. Părțile vor promova şi mediatiza prin mijloace specifice, menţionând
contribuţia fiecărei instituţii, în calitate de partener, în cadrul manifestărilor
organizate.
3.6. Pentru atingerea obiectivului prezentului Protocol și pentru
monitorizarea și evaluarea activităților, se va constitui un grup de lucru format
din reprezentanţi ai Părților.
Art. 4. Răspunderea părţilor – Litigii
4.1. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă,
a obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, partea în culpă datorează
celorlalte părţi daune-interese.
4.2. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor
nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti.

Art. 5. Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului Protocol de colaborare următoarele:
Acordul părţilor;
Scopul protocolului a fost atins;
Art. 6. Dispoziţii finale
6.1. Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document cadru
şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
6.2. Prezentul Protocol se încheie pe perioadă determinată de 2 ani, cu
posibilitatea reînnoirii cu acordul părţilor, prin act adiţional.
6.3. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui.
6.4. Modificări şi/sau completări ulterioare se fac numai cu acordul
comun al părţilor, prin acte adiţionale la prezentul Protocol. Partea care are
iniţiativa unor amendamente (propune amendamente) la prezentul Protocol va
transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
6.5. Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, ....................în 4 (patru)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
JUDEȚUL ARGEȘ

ACADEMIA ROMÂNĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual
PREȘEDINTE
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Centrul Cultural Județean Argeș
MANAGER INTERIMAR
ARAXY NEGOȘANU

RĂZVAN THEODORESCU

DACIN SARA
PREȘEDINTE
]ȘERBAN MARINESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137
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HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș, prin
Consiliul Județean Argeș și Agenția pentru Protecția Mediului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9340/16.06.2017 al Direcției Amenajarea Teritoriului și
Urbanism;
Având în vedere:
H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a
planurilor de menţinere a calităţii aerului;
Contractul nr. 6816/03.05.2017 încheiat cu S.C. ECO SIMPLEX NOVA
S.R.L;
Art. 91, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
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 aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Județul
Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Agenția pentru Protecția Mediului
Argeș, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş,
domnul Constantin Dan Manu, să semneze pentru Județul Argeș Protocolul de
colaborare aprobat la art.1.
ART.3. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la
H.C.J. nr. 158/27.07.2017
AGENTIA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI ARGES
Nr....................../...............................

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Nr......................./............................

PROTOCOL DE COLABORARE
privind unele masuri pregatitoare in scopul intocmirii planului de mentinere a calitatii
aerului

I. Partile protocolului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES, cu sediul in Pitesti, str.
Egalitatii, nr. 50A, telefon/fax 0248213200, 0248213099, reprezentata prin Cristiana-Elena
Surdu, in calitate de Director Executiv,
CONSILIUL JUDETEAN ARGES, cu sediul in Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1,
telefon 0248217800, fax 0248220137, reprezentata prin Dan Constantin Manu, in calitate de
Presedinte.
in temeiul dispozitiilor Hotararii de Guvern Nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune
pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii aerului
convin asupra prezentului protocol de colaborare.
II. Obiectivele protocolului :
Prezentul protocol are drept scop crearea cadrului de colaborare intre autoritatea
publica teritoriala pentru protectia mediului si autoritatea publica competenta pentru
elaborarea planului de mentinere a calitatii aerului in conformitate cu prevederile Hotararii
Nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de
calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii
aerului, sens in care stabileste responsabilitatile acestora, fluxul de informatii si persoanele
responsabile in vederea elaborarii planului de mentinere a calitatii aerului.
In baza prezentului protocol, conform dispozitiilor capitolului III din Hotararii Nr. 257
din 15 aprilie 2015, Agentia pentru Protectia Mediului Arges va furniza informatiile necesare
elaborarii planului de mentinere a calitatii aerului pentru judetul Arges.
III. Durata de valabilitate a protocolului
Prezentul protocol se incheie pe perioada elaborarii planului de mentinere a calitatii
aerului pentru judetul Arges, pana la definitivarea acestuia.

IV. Unitatile si persoanele responsabile pentru aplicarea protocoluilui
Din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, persoana cu putere de decizie
care preia, in cazul indisponibilitatii directorului executiv, responsabilitatea privind aplicarea
prezentului protocol, va fi Camelia Popescu, avand functia de consilier superior in cadrul
Serviciului Monitorizare si Laboratoare.
Din partea Consiliului Judetean Arges, persoana responsabila pentru aplicarea
prezentului protocol va fi Cornelia Smarandoiu avand functia de consilier superior
Compartiment Protecţia Mediului.

V. Obligatiile specifice fiecarei dintre parti
Agentia pentru Protectia Mediului Arges are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
- pune la dispozitia autoritatii publice competente pentru elaborarea planului de mentinere a
calitatii aerului, informatiile disponibile, solicitate de aceasta, in scopul mentionat ;
- raspunde cu celeritate oricaror solicitari legate de clarificari privind reglementarile legale
aplicabile.
Consiliul Judetean Arges are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
- va pastra deplina confidentialitate a informatiilor primite si, in acest sens, se va preocupa de
semnarea de catre toate persoanele ce vor folosi aceste informatii, a Declaratiei de
confidentialitate anexata;
- va folosi informatiile primite numai in scopul pentru care au fost solicitate, respectiv
elaborarea planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges ;
- in cazul in care un operator solicita si obtine in instanta despagubiri din partea APM,
generate de nepastrarea confidentialitatii datelor, Consiliul Judetean Arges, in calitate de
beneficiar al studiului realizat de SC ECO SIMPLEX NOVA SRL, va suporta aceste
cheltuieli;
- se preocupa pentru a cunoaste in permanenta actele normative din sfera de aplicare a
prezentului protocol.
VI. Datele necesar a fi furnizate, formatul si termenele de raportare si
modalitatea de transmitere
Agentia pentru Protectia Mediului Arges va furniza Consiliului Judetean Arges
datele disponibile, solicitate in vederea elaborarii planului de mentinere a calitatii aerului in
judetul Arges, la solicitare, dupa caz, in limitele legale.
Consiliul Judetean Arges va furniza Agentiei pentru Protectia Mediului Arges
copii ale Declaratiilor de confidentialitate semnate de catre toate persoanele care primesc
informatiile sus-mentionate.
VII. Amendarea – revizuirea sau completarea protocolului
Amendarea prezentului protocol se va face prin act aditional, cu acordul partilor.

Amendarea opereaza de drept atunci cand notificarile legislative impun acest lucru. In
aceste situatii se va incheia ulterior un act aditional ori, dupa caz, se va actualiza intreg
continutul protocolului de fata.

VIII. Alte dispozitii
Prezentul protocol va constitui anexa la planul de mentinere a calitatii aerului intocmit
de Consiliul Judetean Arges.

Drept care am incheiat prezentul protocol de colaborare in 2 (doua) exemplare cu
valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

MEDIULUI ARGES
Director Executiv,
Ing. Cristiana-Elena Surdu

Sef Serviciu Monitorizare si Laboratoare,
Ing. Milica Geanta

Serviciul Monitorizare si Laboratoare,
dr. ing. Camelia Popescu

consilier juridic,
jr. Gabriel Ghitulescu

Presedinte,
Dan Constantin Manu

Arhitect Sef,
arh. Andreea Cosmina Tache

Director juridic,
Alisa Ciobanu

consilier juridic,
jr. Carmen Elena Nicolae

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9182/14.06.2017 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 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
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 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. 159/29.07.2017

Situația beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Nr.

Număr

crt.

document

1

2

Solicitant

Obiectiv

Suma
propusă
(lei)

Cerere nr.

Mătușanu

8388/31.05.2017

Mariana

Cerere nr.

Maghiran

8644/07.06.2017

Petre

Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului fiului

1.500

Solicită sprijin financiar pentru susținerea
tratamentului și achiziționarea unor dispozitive
medicale

2.000

TOTAL

3.500
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HOTĂRÂRE
privind numirea directorului interimar al Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Presedintele consiliului
județean și Raportul nr. 9178/15.06.2017 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (2), lit. e) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată și actualizată;
Art. 3, alin.(2) din H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, functionarea și finanțarea unităților de asistență medicosociale;
Hotărârea Consiliului Județean Ageș nr. 67/30.03.2017 privind numirea
directorului interimar al Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă numirea temporară a doamnei Brătulescu Daniela prin
exercitarea cu caracter temporar a funcției de director interimar al Unității de
Asistență Medico-Socială Rucăr, până la ocuparea prin concurs a postului, dar
nu mai mult de 3 luni, începând cu data de 01.07.2017.
ART.2. Doamna Brătulescu Daniela și Direcția Asistență Medicală și Protecție
Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolniciˮ
Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 7223/14.06.2017 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere :
Art. 171 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Art. 1 pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006
pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public;
O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării spitalelor;
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;
Adresa Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolniciˮ Ștefănești nr. 3683 din 08.05.2017, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 7223 din 10.05.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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 aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de
Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolniciˮ Ștefănești, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8962/12.06.2017 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere :
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și 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 si
promovarea în funcții, 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;
O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, actualizată.
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 6223/14.06.2017 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere:
Art. 171 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Art. 1 pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării spitalelor;
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;
Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului nr.
4505 din 20.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
6223/20.04.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Unității de Asistență Medico-Socială Șuici
Consiliul Județean Argeș;
Anâlizand Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 3451/15.06.2017 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere :
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, actualizată;
Art. 91, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
Instrucțiunile nr. 507/07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico -sociale , aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Șuici;
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, actualizată;
Adresa Unității de Asistență Medico-Sociala Șuici nr. 347 din 06.03.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 3451 din 07.03.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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, completata, modificata si republicata,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 9141/14.06.2017 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere :
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și 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 si
promovarea în funcții, 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;
O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
actualizată.
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
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 Planului Local de Acțiune pentru implementarea
Strategiei Locale Antidrog Argeș pentru perioada 2017 – 2020
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 9134/14.06.2017 al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș;
Având în vedere:
Art. 3 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 461/11.05.2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, actualizată;
Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 225/02.07.2014;
H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei nationale antidrog 20132020 si a Planului de actiune in perioada 2013 – 2016 pentru
implementarea Strategiei nationale antidrog 2013- 2020;
H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;
Art.91, alin.1, lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicată și actualizată;
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
actualizată și republicată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 149/25.07.2014 privind
aprobarea Strategiei Locale Antidrog Argeș pentru perioada 2014 – 2020
și a Planului Local de Acțiune pentru implementarea acesteia în perioada
2014 – 2016;
Adresa nr.1094263/22.05.2017 a Agenției Naționale Antidrog ;
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 administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul Local de Acțiune pentru implementarea
Strategiei Locale Antidrog la nivelul Județului Argeș, pentru perioada 20172020, cuprins în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș a unui teren aflat in domeniul public al județului
Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 9113/14.06.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Art. 867, 868, 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată;
Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș înregistrată sub nr. 1929/08.02.2017;
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 Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș a unui teren în suprafața de 239 mp, situat in Pitești,
Bdul. I.C. Brătianu, nr. 62 aflat in domeniul public al județului Argeș, identificat
potrivit 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 Contractul de dare în administrare a terenului evidenţiat în anexa la
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Tehnică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unui trailer și a echipamentelor de laborator pentru testare
asfalt

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 8860/09.06.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Contractele de furnizare nr. 3359/06.03.2017 și nr. 17914/18.11.2016;
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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unui trailer și a echipamentelor de laborator pentru testare asfalt,
identificate potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor
iniția procedurile de dare în administrare a bunurilor evidenţiate în anexa la
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Tehnică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la
H.C.J. Argeș nr. 168/29.07.2017

Nr. Nr.
Număr de
Marca
crt. inventar înmatriculare
1.
Trailer
2.

03057

-

Anul
Valoare
fabricatiei inventar
2017
245.140 lei

Echipamente 2016
Laborator

137.643,91

Observatii
RAJD Arges
RAJD Arges
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul “RESTAURAREA GALERIEI DE
ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA” - consolidarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, a parteneriatului cu
Ministerul Culturii și Identității Naționale și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9228/15.06.2017 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 –
Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural;
Cererea de finanțare nr. S/AG/2016/5/5.1/5.1/1/185/31/10/2016 pentru
proiectul cu titlul “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer Cumpăna” - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural;
Adresa nr. 4629/06.06.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
8632/07.06.2017;
Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul cu titlul ,,RESTAURAREA GALERIEI DE
ARTĂ RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA, CONSOLIDAREA,
PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURALˮ,
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 5: Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural nr. 5.1, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

ART.2. Se aprobă devizul general al investiţiei (actualizat cu TVA de 19%),
conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă acordul de parteneriat între Judeţul Argeş - lider de proiect şi
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea implementării în comun a
proiectului, conform Acordului de parteneriat prevăzut în a Anexa nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURAREA GALERIEI
DE ARTĂ RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA, CONSOLIDAREA,
PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL,
în cuantum de 19.571.116,00 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului proiectului
cuprins în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 29.232,00 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 390.837,68, reprezentând
cofinanțarea proiectului RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ RUDOLF
SCHWEITZER - CUMPĂNA, CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, conform Surselor de
finanţare cuprinse în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ
RUDOLF
SCHWEITZER
CUMPĂNA,
CONSOLIDAREA,
PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL,
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul
propriu al Judeţului Argeş.
ART.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.8. Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş – dl.
Constantin Dan MANU, să semneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele Judeţului Argeş şi al Partenerului.
ART.9. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul ”Conservarea și consolidarea Cetății
Poenari Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9226/15.06.2017 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 –
Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural;
Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Adresa nr. 4634/06.06.2017 a OI ADR Sud – Muntenia, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 8631/07.06.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5, K6;
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul cu titlul „Conservarea și consolidarea Cetății
Poenari Argeș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
prioritatea de investiții: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural nr. 5.1, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.
ART.2. Se aprobă devizul general al investiţiei (actualizat cu TVA de 19%),
conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI
JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, a parteneriatului
cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și a cheltuielilor legate de
proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 9229/15.06.2017 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 –
Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural;
Cererea de finanțare nr. S/AG/2016/5/5.1/5.1/1/184/31/10/2016 pentru
proiectul cu titlul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș - Consolidarea,
Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”;
Adresa nr. 4631/06.06.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
8630/07.06.2017;
Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
Avizul secretarului județului Argeș.
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul cu titlul ,,RESTAURAREA MUZEULUI
JUDEŢEAN ARGEŞ
- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA
ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURALˮ, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară
5: Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural nr. 5.1,
apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

ART.2. Se aprobă devizul general al investiţiei (actualizat cu TVA de 19%),
conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă acordul de parteneriat între Judeţul Argeş - lider de proiect şi
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea implementării în comun a
proiectului, conform Acordului de parteneriat, prevăzut în Anexa nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURAREA
MUZEULUI JUDEŢEAN ARGEŞ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA
ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, în cuantum de
21.462.320,00 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului proiectului cuprins în
Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0,00 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 429.246,40 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI JUDEŢEAN
ARGEŞ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL, conform Surselor de finanţare cuprinse în
Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului RESTAURAREA MUZEULUI JUDEŢEAN
ARGEŞ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL, pentru implementarea proiectului în
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Judeţului Argeş.
ART.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.8. Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş – dl.
Constantin Dan MANU, să semneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele Judeţului Argeş şi al Partenerului.
ART.9. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri Argeş R.A.
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 2912/15.06.2017 al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri Argeş R.A.;
Având în vedere:
Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin.2, lit.d) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/25.08.2010 privind înființarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Contractul de furnizare nr. 3359/06.03.2017 încheiat între Județul Argeş și
SC Gradinaru Import Export SRL;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, şi K5;
Avizul secretarului judeţului 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. Se aprobă tariful practicat de Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A., în relaţia cu Consiliul Judeţean Argeş, pentru trailerul 35-45 tone
conform anexei 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă tariful practicat de Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A., în relaţia cu terții, pentru trailerul 35-45 tone conform anexei 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și
Guvernanță Corporativă şi Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1 la H.C.J. Argeș nr.172/29.07.2017

TARIFE PENTRU VEHICULUL TRAILER Trailer 35-45 tone,
marca FGM, model-VST S 30 K FGM 37,
PRACTICATE IN RELATIA CU CONSILIUL JUDETEAN ARGES

NR.
CRT.
1

DENUMIRE VEHICUL

PRET VEHICUL ( LEI/KM)

Trailer 35-45 tone,

4.65

Preturile nu contin TVA

Anexa 2 la H.C.J. Argeș nr.172/29.07.2017

TARIFE PENTRU VEHICULUL TRAILER Trailer 35-45 tone,
marca FGM, model-VST S 30 K FGM 37,
PRACTICATE IN RELATIA CU TERTII

NR.
CRT.
1

DENUMIRE VEHICUL

PRET VEHICUL ( LEI/KM)

Trailer 35-45 tone,

5.00

Preturile nu contin TVA
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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. 9223/15.06.2017 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 83/30.03.2017 privind înfiinţarea
Centrului Cultural Judeţean Argeş;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 146/25.05.2017 privind darea in
administrare Centrului Cultural Județean Argeș a întregului imobil-clădire
reprezentând fostul cinematograf Lumina;
Adresa nr. 231/06.06.2017 a Centrului Cultural Județean Argeș;
Referatul nr. 8483/2017 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 19130/13.06.2017 ;
Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 6517/12.06.2017 ;
Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 1093/08.06.2017 ;
Adresa Direcției Juridice Administrație Publică Locală nr.8245/29.05.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judetului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

