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Punctul_3
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului Cadru de Asociere a Județului Argeș cu
Județul Dâmbovița în vederea realizării proiectelor de infrastructură
rutieră cu conectivitate la rețeaua TEN-T
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 12612/23.09.2014 al Direcției de Dezvoltare și
Proiecte.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă Contractul Cadru de Asociere a Județului Argeș cu
Județul Dambovița în vederea realizării proiectelor de infrastructură rutieră cu
conectivitate la rețeaua Trans-Europeană de Transport - TEN-T, conform anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția de Dezvoltare și Proiecte
prevederile prezentei hotărâri.

va duce la îndeplinire
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Punctul_4
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului Cadru de Asociere a Județului Argeș cu
Județul Dâmbovița, Județul Giurgiu și Județul Teleorman în vederea
realizării proiectelor de infrastructură rutieră cu conectivitate
la rețeaua TEN-T
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 12611/23.09.2014 al Direcției de Dezvoltare și
Proiecte.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă Contractul Cadru de Asociere a Județului Argeș cu
Județul Dâmbovița, Județul Giurgiu și Județul Teleorman în vederea realizării
proiectelor de infrastructură rutieră cu conectivitate la rețeaua Trans-Europeană
de Transport TEN-T, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția de Dezvoltare și Proiecte
prevederile prezentei hotarâri.

va duce la îndeplinire
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Punctul_5
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de Asociere a Județului Argeș cu Județul
Dâmbovița, Județul Giurgiu și Județul Teleorman în vederea realizării în
comun a proiectului “Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ
503” compus din diferite tronsoane pe traseul județelor amintite
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.12615/23.09.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă Contractul de Asociere a Județului Argeș cu Județul
Dâmbovița, Județul Giurgiu și Județul Teleorman a în vederea realizării în
comun a proiectului “Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 503 pe
traseul Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu Toporu, km 1+200 – km
3+100, km 5+200 – km 7+550, km 7+900 – km 28+000 (24,35 km) în județul
Giurgiu, Drăgănești Vlașca (DE 70) – limita județului Dâmbovița km 38+838 –
km 87+070 (48,132 km) în județul Teleorman, pe traseul DJ 503 limita județului
Argeș până la intersecția cu DJ 702F km 98+000 – km 101+320 (3,32 km pe
raza comunei Slobozia), traseul DJ 702F de la intersecția cu DJ 503 până la
limita cu județul Dâmbovița km 14+000 – km 18+200 (4,2 km pe raza comunei
Slobozia), pe traseul DJ 702G de la limita cu județul Dâmbovița pănă la
intersecția cu DJ 703B km 12+423 – km 21+053 (8,63 km pe raza localităților
Căteasca și Rătești), pe traseul DJ 703 B de la intersecâia cu A1 până la
intersecția cu DJ 702G km 83+126 - 84+109 (0,983km pe raza localității
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Punctul_6
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de Asociere a Județului Argeș cu Județul
Giurgiu și Județul Teleorman în vederea realizării în comun a proiectului
“Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 504” compus din
diferite tronsoane pe traseul județelor amintite
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.12614/23.09.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă Contractul de Asociere a Județului Argeș cu Județul
Giurgiu și Județul Teleorman, în vederea realizării în comun a proiectului
“Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 504 pe traseul Giurgiu –
Vieru – Putineiu – limită judeţ Teleorman, km 11+780 – km 30+000 (total
18,22 km) în județul Giurgiu, DJ 504 pe traseul limită judeţ Giurgiu + Cernetu,
km 30+000 – km 42+060 (12,06 km), Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus Tătărăştii de Sus - limită judeţ Argeş, (56,739 km), (total 68,799 km) în judeţul
Teleorman, pe traseul DJ 504 limită județ Teleorman-Popești-Izvoru-ReceaCornățel-Vulpești km 110+700 – km 136+695 (25,995 km pe raza comunelor
Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești) în județul Argeș”., conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Punctul_7
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de Asociere a Județului Argeș cu Județul
Dâmbovița în vederea realizării în comun a proiectului
“Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 702” compus din
diferite tronsoane pe traseul județelor amintite
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.12613/23.09.2014 al Direcției de Dezvoltare și Proiecte.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă Contractul de Asociere a Județului Argeș cu Județul
Dâmbovița, în vederea realizării în comun a proiectului “Reabilitarea
/modernizarea drumurilor județene DJ 702 Topoloveni-Dobrești-Boțesti-limita
județului Dâmbovița km 0+000 - km28+000 (total 28,00 km pe raza orașului
Topoloveni și a comunelor Priboieni, Beleți-Negrești, Dobrești, Boțești) în
județul Argeș, DJ 712A, DJ 702B, DJ 702 pe traseul Fieni (DN 71)-Runcu-Râul
Alb-Gura Bărbulețului-Pietrari-Izvoarele (DN 72A)-Gemenea (DN 72A)–
Cândești Vale-Cândești Deal, limită județ Argeș pe o lungime de 37,76
km”,conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş,
domnul Grigore Florin Tecău, să semneze Contractul de asociere ce se va
încheia cu județul Dâmbovița, precum şi anexele acestuia.
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Punctul_8
HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 12474/19.09.2014 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
(r2), republicată;
Art. 6 din instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al Președintelui
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
Adresa nr. 36585/2014 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
înregistrată la Consiliul Județean Arges cu nr. 12421/18.09.2014.
Avizul secretarului judeţului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș, conform anexei,
parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Serviciul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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Punctul_9

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015
pentru Camera Agricolă a Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 10628/14.08.2014 al Camerei Agricole a Județului
Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2), republicată;
Art. 16 din instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al
Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
Adresa nr. 749/14.08.2014 a Camerei Agricole a Județului Argeș;
Avizul secretarului judeţului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015, al
Camerei Agricole a Județului Argeș, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Camera Agricola a Județului Argeș și Serviciul Resurse Umane vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Punctul_10
HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015 al
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 12537/22.09.2014 al Direcției Generale pentru Evidența
Persoanelor Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 si 64 coroborat cu alin (4) respectiv alin (1), din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, (r2), republicată;
Avizul secretarului judeţului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2015, al
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Directia Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș și Serviciul
Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Punctul_11
HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015 al
D.G.A.S.P.C Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 12025/10.09.2014 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
(r2), republicată;
Art. 16 din instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice aprobate prin Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al
Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
Avizul secretarului judeţului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2015, al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și
Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Punctul_12
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș
în consiliile de administrație ale școlilor speciale din județ
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive a președintelui consiliului județean și
Raportul nr. 12713/24.09.2014 al Serviciului Relații Internaționale Tineret
Cultură;
Având în vedere:
O.U.G nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei,
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
Art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Art. 92 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;
Adresa nr. 11727/04.09.2014 a Școlii Gimnaziale Speciale Marina;
Adresa nr. 11831/08.09.2014 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sf.
Filofteia;
Adresa nr. 11903/09.09.2014 a Grădiniței Speciale Sf. Elena;
Rapoarele comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:
ART.1.Se aprobă reprezentarea consiliului județean în consiliile de
administrație ale școlilor speciale din județ respectând configurația politică după
alegerile locale, astfel :
8 consilieri județeni – reprezentanți ai USL;
3 consilieri județeni – reprezentanți ai AAM ;
1 consilier județean – reprezentant al PP-DD.
ART.2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri formațiunile
politice vor transmite la Compartimentul Legislativ – Transparență Decizională,
situația nominală a reprezentanților care vor face parte din consiliile de
administrație.
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Punctul_13
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării burselor sociale pentru elevii și studenții din
anul școlar/universitar 2014 – 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 12496/19.09.2014 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
Art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Art. 91 alin (5) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, modificată și completată;
Hotărârea nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr.
445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din
învăţământul de stat, cursuri de zi;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 și K5,
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. (1) Se aprobă acordarea unui numar de 170 burse sociale elevilor și
studenților din învățământul de stat și particular, cursuri de zi, pentru anul școlar
2014 – 2015, în limita sumelor alocate în buget cu această destinație.
(2) Bursa socială pentru elevi și studenți va fi în cuantum de 200
lei/lună.
ART.2. Se aprobă criteriile de acordare a burselor sociale, conform anexei la
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Economică și Serviciul Relații Internaționale Tineret Cultură
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Punctul_14
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, planul
de management câştigător şi a contractului de management pentru Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.12797/25.09.2014 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură.
Având în vedere:
Art. I, punctul 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 26 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
H.G. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentuluicadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului,
modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului
de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de
management, pentru instituțiile publice de cultură;
Art.104, alin.3 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Procesul-verbal nr. 11295/28.08.2014 al Comisiei de concurs a
managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Argeș.
Hotărârea C.J.Argeş nr. 53/31.03.2014 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a concursului de management la instituţiile de
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K4 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de management, conform
procesului-verbal nr.11295/28.08.2014 al Comisiei de concurs a
managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Argeș, care constituie anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția
Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 23202/11.09.2014 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului;
Având în vedere:
Art. 4 si 5 din H.G. nr. 1437/2004 privind reorganizarea și
metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
Legea nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor
copilului;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
Hotărârea nr.134/29.11.2005 a C.J.Arges privind reorganizarea
Comisiei pentru protecția copilului Argeș, modificată și completată ;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă componenta nominală a Comisiei Județene pentru Protecția
Copilului Argeș, astfel:
Președinte – Voica Ionel – Secretar Județul Argeș;
Vicepreședinte – Macovei Adrian – Director general - Directia Generală
de Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș;
Dr. Ionescu Emanuel – medic primar ortopedie și chirurgie pediatrică –
reprezentant Direcția de Sănătate Publică Argeș;
Prof. Constantinescu Cornel – psihopedagog – reprezentant Inspectoratul
Școlar Argeș;
Cms. Georgescu Ioana Corina – reprezentant Inspectoratul de Poliție al
Județului Argeș;
Cons. Juridic Grigorescu Elena – reprezentant Agenția Județeană de Plăți
și Inspecție Socială Argeș;

Ing.Popescu Adrian – reprezent ONG.
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HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor
cu Handicap pentru Adulți Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 12512/22.09.2014 al Direcției Administrație Publică –
Comunități Locale ;
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;
Demisia d-nei dr. Coman Constantina înregistrată la consiliul județean cu
nr. 11358/29.08.2014 ;
Hotărârea C.J.Argeș nr. 144/20.12.2005 privind înființarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, cu modificările și
completările ulterioare;
Adresa nr. 12512/22.09.2014 a Direcției de Sănătate Publică Argeș;
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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se aprobă actualizarea componenței nominale a Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, astfel:
1. Radu Claudia – medic medicină generală – Preşedinte;
2. Corobțov Bogdan Costin – medic specialist medicină de familie ;
3. Giulescu Ștefania Iulia – reprezentant desemnat de O.N.G. care
desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
4. Teodorescu Mirela Andreea – psiholog – D.G.A.S.P.C.Argeș;
5. Stoica Mihaela – asistent social.
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HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune și casarea mijlocului fix
,, DACIA NOVAˮ în vederea achiziționării unui autoturism nou prin
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 11885/09.09.2014 al Direcției Tehnice;
Având în vedere :
Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, actualizată;
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
Raportul nr. A/3302/22.08.2014 al Centrului Militar Județean Argeș;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijlocului fix auto
,,DACIA NOVAˮ, în vederea achiziționării unui autoturism nou în cadrul
Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.
(2). Autoturismul ,,DACIA NOVAˮ are datele de identificare cuprinse
în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de scoatere din funcțiune și casare.
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Consiliului Local al Municipiului
Piteşti a unui imobil – teren, situat în Piteşti, str. Costache Negri, nr.
28 (Parc Ştrand – Punct Automobil Clubul Român), aflat în domeniul
public al judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul comun nr.12657/23.09.2014 al Direcției Administrație
Publică-Comunități Locale și al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Hotărârea consiliului județean nr. 35/28.02.2014 privind darea în
administrare Consiliului Local al Municipiului Piteşti a unui teren, situat
în Piteşti, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Ştrand – Punct Automobil
Clubul Român), aflat în domeniul public al judeţului Argeş.
Hotărârea C.J. Argeș nr.117/26.06.2014 privind trecerea unui imobilconstrucție din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş în
vederea scoaterii din funcțiune şi casării;
Adresa nr. 19362/24.04.2014 a Primăriei Municipiului Piteşti;
H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului
public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Argeș;
Art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală
– republicată, modificată şi completată;
Avizul secretarului judetului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1,K2 și K5;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se aprobă darea în administrare Consiliului Local al Municipiului
Piteşti pâna la data de 01.03.2024, a imobilului – teren, aflat în domeniul public
al Județului Argeș, în suprafaţă de 805 mp, identificat conform anexei - Plan de
amplasament și delimitare a imobilului, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 11802/15.09.2014 al Biroului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 59 din 31.03.2014 privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
Dispoziția Președintelui C.J. Argeș nr.121/01.03.2013privind aprobarea
noii structuri organizatorice a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,
Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
Adresele nr. 6679/05.09.2014 și nr. 6907/15.09.2014 ale Spitalului de
Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 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. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
Art.1 pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor
comitetului director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice
de aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile
administrației publice locale, actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie
“Sf. Maria” Vedea
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 11842 /15.09.2014 al Biroului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 122 din 26.06.2014, privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria”
Vedea;
Adresa nr.2390/05.09.2014 a Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea
inregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.11842/08.09.2014 ;
O.M.S. nr.975/01.10.2012 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. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
Art.1 pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor
comitetului director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 39/16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Art. 15 din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea unor Norme metodologice
de aplicare a O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile
administrației publice locale, actualizată;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea funcției de manager la spitalele publice din
rețeaua Consiliului Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 12669/23.09.2014 al Biroului Strategii Sinteze Socio
Economice Sănătate.
Având în vedere :
O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative;
H.C.J. nr. 159/25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager la spitalele
publice aflate în rețeaua autorităților administrației publice județene;
Ordinul nr.1082/30.07.2010 al Ministrului Sănătății privind aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea
funcției de manager, persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie
a Ministerului Sănătății.
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,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea funcției de manager la spitalele publice din rețeaua
Consiliului Județean Argeș, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea consiliului județean nr. 159/25.08.2010.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome Județene
de Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 12601/23.09.2014 al Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Având în vedere:
Art. 12 alin. (1) şi (2) si art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și
completată;
Hotărârea Consiliului Județean nr. 138/25.07.2014 privind numirea
membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.
Avizul secretarului județului;
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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba Planul de administrare al Regiei Autonome Județene
de Drumuri Argeș R.A., conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonoma Județeană de Drumuri Argeș R.A. și Consiliul
de administrație al acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.418/23.09.2014 si 419/ 23.09.2014 ale Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
• Art.91 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome;
• Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.71/31.03.2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A. ;
• Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
• Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexelor 1 și 2 parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexei 3 , parte integrantă
a prezentei hotărâri.
ART.3. Hotărârile nr. 71/31.03.2014 și nr. 53/22.03.2013
Judeţean Argeş își încetează aplicabilitatea.

ale Consiliului
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea
înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș,
pentru iarna 2014 - 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 12574/22.09.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.
Având în vedere :
O. G. nr. 43/1997 modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind
regimul juridic al drumurilor;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;
"Instructiunile privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă,
combaterea poleiului și înzăpezirii" - indicativ AND nr. 525 - 2000 aprobate
prin Ordinul Directorului General AND, nr. 45/2000;
Avizul secretarului judeţului;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Se aprobă Planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea
înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș,
pentru iarna 2014 - 2015, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se recomandă primarilor municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Argeș să întocmeasca și să aprobe "Planuri de acțiune proprii de
intervenții" pentru drumurile și străzile din unitățile administrativ - teritoriale în
care funcționează.
ART.3. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., Direcția
Economică si Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind propunerile de proiecte pentru drumurile județene cu
conectivitate la rețeaua trans-europeană de transport (TEN - T) și
prioritizarea acestora la nivelul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.12573/22.09.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 6:
Îmbunatațirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.
Art. 35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată;
Art.91, alin.6 , lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, completată, modificată şi republicată;
Raportul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5.
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aproba Lista cu propunerile de proiecte pentru drumuri
județene cu conectivitate la rețeaua Trans – Europeană de Transport - TEN-T și
prioritizarea acestora la nivelul județului Argeș conform anexei parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și Direcția
de Dezvoltare și Proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA la Hot.nr. 193/30.09.2014

Lista propunerilor de proiecte pentru drumuri judetene cu conectivitate la reteua TEN-T si
prioritizarea acestora la nivelul jud. Arges - Valoare SF; Valoare cadastru
Nr.
Crt.

Denumire drum

1

2

3

4

DJ 503 lim.
jud.Giurgiu-SloboziaRociu-Oarja-Catanele,
la Slobozia
DJ 504 lim jud.
Teleorman-PopestiIzvoru-Recea-CornatelVulpesti
DJ 702 TopoloveniDobresti-Botesti-lim.
Jud. Dambovita

DJ 702 F lim. jud.
Dambovita-Slobozia,
la Slobozia

5

6

DJ 702G ReceaCatanele-CoseriCateasca-Ratesti-lim.
Jud. Dambovita, la
Cateasca si Ratesti
DJ 703B Morăreşti (DN
7) - Săliştea - Vedea Lim. Jud. Olt (km
34+810) - Lim. Jud. Olt
(km 41+275) Costeşti -Căteasca
Leordeni(DN 7), la
Cateasca

Total
Total General

Segment de drum ( km)

Valoare SF
estimata (cu
TVA) - (Lei)

Valoare Cadastru
estimata
(cuTVA)-(Lei)

3,320
km 98+000-

101+320

58.000

6.993,58

234.000

54.760,00

252.000

58.982,00

39.680

8.847,30

77.670

18.179,10

8.847

2.070,69

25,995
km 110+700136+695
28,00
Km 0+000-28+000

4,200
(tronson intersectie DJ
503-lim jud D-TA ) km
14+000-18+200
8,630
(tronson intersectie DJ
703 B - lim jud D-TA )
km 12+423-21+053
0,983
(tronson intersectie A1cu DJ 702G )
km 83+126-84+109

71,128 km

670.197,00

149.832,67

820.029,67 lei

Obs.
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Punctul_26
HOTĂRÂRE
privind asocierea dintre județul Argeș și unele unități
administrativ-teritoriale în vederea realizării obiectivelor
infrastructură drumuri
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.3026/23.09.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A. ;
Având în vedere:
Art. 91 alin. 1 si alin.6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, modificată şi completată, republicată;
Art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată ;
Hotărârea Consiliului Local Domnești nr. 27/25.08.2014
privind
aprobarea asocierii dintre Județul Argeș și comuna Domnești pentru
asfaltarea drumurilor locale și comunale din comuna Domnești județul
Argeș;
Horărârea Consiliului Local Moșoaia nr. 21/28.08.2014 privind aprobarea
asocierii dintre Județul Argeș și comuna Moșoaia în vederea finanțării și
realizării obiectivului ,,Reabilitare drum local str. Gazului, în comuna
Moșoaia, județul Argeșˮ;
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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă asocierea dintre Județul Argeș, prin Consiliul Județean
Argeș și unele unități administrativ-teritoriale, în vederea realizării obiectivelor
infrastructură drumuri, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Măsurile, condiţiile asocierii și obligaţiile părţilor în vederea
realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 vor fi stabilite prin contract de asociere
încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
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Punctul_27
HOTĂRÂRE
privind actualizarea ,,Programului de lucrări de investiții și reparații
infrastructură rutieră la nivelul județului Argeș, având ca sursă de
finanţare bugetul local pe anul 2014 și previziunile pentru perioada 20152017ˮ
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 335/19.09.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Ordinul nr.1490/19.08.2014 al Ministrului Dezvoltarii si Administratiei
Publice;
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.120/26.06.2014 prin care s-a aprobat
actualizarea „Programului cu lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură
rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru
perioada 2015-2017.
H.G. nr. 667 din 31 iulie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea
H.G. nr. 805 din 17 septembrie 2014 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în
vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii ;
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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba actualizarea ,,Programului de lucrări de investiții și
reparații infrastructură rutieră la nivelul județului Argeș, având ca sursă de
finanţare bugetul local pe anul 2014 și previziunile pentru perioada 2015-2017ˮ
prin redistribuirea unor sume între obiective, conform anexelor, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Punctul_28
HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului
Argeș, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.12778/25.09.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale;
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, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2014, conform anexelor
1 și 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la
31.12.2013 a sumei de 1.881 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale
secțiunii de dezvoltare potrivit anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3.Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe
grupe de investiții și surse de finanțare” , potrivit anexei 3.

