OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ
perioada 2017 – 2020
Nr.
crt.

OBIECTIVELE GENERALE

OBIECTIVE SPECIFICE
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
• Realizarea Strategiei de Dezvoltare Rationala si Echilibrata a Teritoriului Judetului Arges pentru
perioada 2017-2020 ( in colaborare cu Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism)

Dezvoltarea echilibrată şi raţională a
teritoriului județului Argeș
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Dezvoltarea durabilă a infrastructurii
judeţene

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
• Stabilirea direcțiilor generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a
localităţilor judeţului Argeș
• Asigurarea existenţei temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare pe
teritoriul județului Argeș.
• Transpunerea în practică şi aplicarea corectă a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului
și de urbanism aprobate .
Direcția Tehnică
• Realizarea a 11 obiective de investiții finantate prin Programul National de Dezvoltare Locală, aprobat
prin OUG nr.28/2013
• Realizarea a 22 obiective de investiții cuprinse în Programul de investiții publice aprobat, cu finanțare
din bugetul local.
• Autorizare / reînnoire autorizație de funcționare a autoritații judetene de transport Argeș la A.N.R.S.C.
• Analiză și emitere/refuz emitere licențe de traseu pentru curse regulate județene speciale
• Întocmirea programului județean de transport prin curse regulate la 5 ani
• Propuneri de modificări ale programului județean de transport prin curse regulate
• Aplicarea Planului Județean de Transport (monitorizare, verificare, control)
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
• Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabile a Infrastructurii Rutiere a Judetului Argeș pentru perioada
2017-2020 (în colaborare cu Direcția Tehnică)
• Scrierea cererilor de finanțare având ca obiectiv Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii județene
de acces pentru perioada 2017-2020 prin fonduri europene(POR Axa 6.1)
• Implementarea proiectelor contractate, având ca obiectiv Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii
județene de acces pentru perioada 2017-2020 prin fonduri europene(POR Axa 6.1)

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
• Dezvoltarea serviciilor medicale clinice și paraclinice în regim Ambulatoriu
• Consolidarea capacităţilor de îngrijire paliativă, îngrijire pe termen lung şi recuperare
• Dezvoltarea capacității unităților sanitare de a oferi servicii de spitalizare de zi
• Dezvoltarea reţelei de acordare a serviciilor de îngrijire, a serviciilor medicale, precum şi a serviciilor
sociale din unităţile de asistenţă medico-socială
• Înfiinţarea şi administrarea bazei de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale
acreditaţi la nivelul judeţului Argeş;
• Elaborarea planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean;
• Identificarea serviciilor sociale deficitare în vederea dezvoltării acestora, astfel încât să existe o
acoperire echitabilă pe întreg teritoriul judeţului;
• Încheierea unor parteneriate între furnizorii privaţi de servicii sociale şi Consiliul Judeţean
Argeş/DGASPC;
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Dezvoltarea și consolidarea serviciilor
publice de sănătate și asistență socială

•
•

•

•

•

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
Actualizarea Strategiei de Sănătate a Județului Argeș 2017-2020 (în colaborare cu Direcția Asistență
Medicală și Protecție Socială).
Scrierea cererilor de finanțare având ca obiectiv Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
pentru perioada 2017-2020 prin fonduri europene(POR Axa 8)- Obiectivul Specific 8.2 –
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Operațiunea B – Unități de primiri
urgențe Scrierea cererilor de finanțare având ca obiectiv Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale pentru
perioada 2017-2020 prin fonduri europene(POR Axa 8)- Obiectivul specific 8.1 ” Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate : Operațiunea A – Ambulatorii
Implementarea proiectelor contractate având ca obiectiv Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale pentru perioada 2017-2020 prin fonduri europene(POR Axa 8) Obiectivul Specific 8.2 –
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Operațiunea B – Unități de primiri
urgențe
Implementarea proiectelor contractate având ca obiectiv Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale pentru perioada 2017-2020 prin fonduri europene(POR Axa 8) Obiectivul Specific8.1
”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special
pentru zonele sărace și izolate : Operațiunea A – Ambulatorii.

Direcția Economică
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Gestionarea eficientă a resurselor
financiare şi a patrimoniului județului
Argeș

• Organizarea evidenței contabile a Consiliului Județean Argeș în condiții de conformitate și la termenele
stabilite de lege în scopul asigurării unei imagini fidele a patrimoniului.
• Valorificarea optimă a oportunităților de finanțare necesare derulării proiectelor/programelor angajate
sau cu potențial de a fi angajate.
• Corelarea evidenței contabile privind patrimoniul public și privat al județului Argeș cu evidența
analitică a acestora aflată în competența Serviciului Evidență Administrare Patrimoniu și Devize și a
Serviciului Lucrări Publice Infrastructură și Investiții.
• Întocmirea, centralizarea și raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale pentru activitatea
proprie și a unităților subordonate în termenul și forma impusă de cadrul normativ în vigoare.
• Organizarea procesului bugetar astfel încât să asigure crearea unui sistem eficient de alocare a
resurselor care să sprijine toate domeniile de activitate ale județului Argeș.
• Organizarea unui sistem eficient de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor care să
asigure susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanțare locală.
• Organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice de produse, servicii sau lucrări în
conformitate cu legislația în vigoare, întocmirea și păstrarea dosarelor prin arhivarea documentelor.
• Planificarea și organizarea adecvată a proceselor de achiziție publică în vederea prevenirii apariției de
întârzieri în asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări pentru desfășurarea corespunzătoare a
activităților desfășurate la nivelul Consiliului Județean Argeș.
• Întocmirea P.A.A.P. printr-o bună colaborare cu celelalte direcții ale aparatului propriu și planificarea
P.A.A.P. până la data de 31 decembrie a anului în curs, respectiv definitivarea acestuia în termen de 30
zile de la aprobarea bugetului Județului Argeș.
Direcția Tehnică
• Reactualizarea bazei de date a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judeţului Argeş
(in conformitate cu Legea 224/27.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii 213/1998 privind
bunurile proprietatea publica, actualizata)
• Gestionarea documentelor care stau la baza intrării/ieşirii bunurilor în/şi din patrimoniu
• Gestionarea actelor privind administrarea patrimoniului (folosinta gratuita, inchiriere, concesiune etc.)
• Organizarea inventarierii anuale a bunurilor patrimoniale
• Reevaluarea patrimoniului Judeţului Argeş o data la 3 ani, conform OG 81/2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
• Monitorizarea lucrărilor publice efectuate la nivelul Județului Argeș de către / RADPP Argeș/

•
•

•

•
•
Promovarea
instituției
Consiliul
Județean Argeș, a turismului și a
identității culturale a județului Argeș
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•

RAJDA/ SC AEPSUP ARGEȘ SA, în scopul asigurării realizării obiectivelor stabilite prin
contractele de administrare, de lucrări și servicii încheiate cu Consiliul Județean Argeș
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
Actualizare Masterplan turistic pentru perioada 2017-2020 ( în colaborare cu Biroul Relații Publice
Comunicare și Promovare și Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă)
Scrierea cererilor de finanțare având ca obiectiv Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin fonduri europene(POR
Axa 5.1)
Implementarea proiectelor contractate avand ca obiectiv Impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin fonduri
europene(POR Axa 5.1)
Serviciul Relații Internaționale Cultură Invățământ
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor culturale oferite de instituţiile de cultură subordonate CJ Argeş
Implementarea procedurilor privind organizarea concursurilor de management la instituţiile de cultură
subordonate, în termenii stabiliţi de OUG nr. 189/ 2008.
Implementarea procedurilor de organizare a evaluării managementului cultural la instituţiile de cultură
subordonate, în termenii stabiliţi de OUG nr. 189/ 2008
Biroul Relații Publice Comunicare și Promovare

• Asigurarea promovării pentru toate activitățile și acțiunile Consiliului Județean și acordarea sprijinului
departamentelor specializate în elaborarea/actualizarea strategiilor în acest domeniu.
• Actualizarea permanentă a paginii web și a platformelor de socializare ale Consiliului Județean, în timp
real, în scopul informării opiniei publice asupra activității Consiliului Județean Arges.
• Comunicarea rapidă și cu un grad ridicat de diseminare a comunicatelor și informațiilor de presă, a
anunțurilor, invitațiilor, convocărilor și altele, către reprezentanții mass media, instituțiile partenere și
publicul larg, repartizate de către conducerea Consiliului Județean Arges.
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Protecția mediului
eficienței energetice

și

creșterea

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
• Avizarea şi aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Argeș, monitorizarea şi
controlul stadiului realizării măsurilor prevăzute în scopul menținerii calității aerului cel puțin la nivelul
actual.
• Sprijinirea UAT interesate în demersurile pentru îmbunătăţirea amenajărilor destinate depozitării
gunoiului de grajd în cadrul proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”
Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
• Actualizarea Strategiei pentru eficienta energetica a Judetului Arges pentru perioada 2016-2020 ( in

colaborare cu Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism)
• Scrierea cererilor de finantare avand ca obiectiv Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari prin fonduri europene(POR Axa 3.1-B)
• Implementarea proiectelor contractate avand ca obiectiv Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari prin fonduri europene(POR Axa 3.1-B)
Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
• Respectarea obligațiilor prevăzute în Contractul de Finanțare în perioada Post Implementare a
Proiectului”Managementul integrat al deșeurilor solide în județul Argeș”
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Dezvoltarea capacității administrative
și a relațiilor interinstituționale

• Asigurarea unei politici de resurse umane suficiente și competitive în raport cu necesitatea dezvoltării
capacității administrative
• Asigurarea unei specializări profesionale corespunzătoare personalului, care să aibă ca rezultat
dezvoltarea cunoştinţelor în domeniile de activitate specifice, precum şi a calităţilor personale
corespunzătoare funcţiilor deţinute.
• Actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea în redactarea fişei postului a funcţionarului
public care ocupă postul respectiv;
• Definirea clară a responsabilităţilor, procedurilor şi standardelor ce urmează a fi utilizate în procesul de
evaluare a rezultatelor;
• Aplicarea corectă a procedurilor de evaluare a activităţii personalului din cadrul direcție, premisă de
promovare şi de motivare;
• Îmbunătăţirea comunicării şi a circuitului informaţional între compartimente, între nivelurile ierarhice
şi cele funcţionale;
• Elaborarea planurilor de formare continuă a funcţionarilor publici şi a salariaţilor în funcţie de
responsabilităţile stabilite în fişa postului, de rezultatele evaluării performanţelor profesional şi a
reglementărilor legale în vigoare;
• Continuarea și eficientizarea relaţiilor de colaborare /cooperare/parteneriat cu instituţii publice și
private, societatea civilă, sindicate, alte organisme similar, pentru informare reciprocă.
• Administrarea, monitorizarea şi evaluarea intreprinderilor publice în raport cu care Consiliul
județean Argeș este autoritate publică tutelară.
• Lărgirea ofertei de servicii informaţionale pentru îmbunătăţirea relaţiei cetăţean- administraţie publică.
• Realizarea transparenței depline în activitatea administrației publice locale asigurându-se participarea
activă a cetățeanului în procesul de luare a deciziilor.
• Monitorizarea utilizării fondurilor de investiții publice și a resurselor bugetare;

• Derularea parteneriatelor transfrontaliere existente și incheierea de noi acorduri de parteneriat pe
diverse domenii de activitate;
• Colaborarea continuă cu serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, cu
instituții de învatamant superior, pentru dezvoltarea politicilor publice specific domeniului;
• Dezvoltarea unei relatii deschise și active cu mass-media pentru diseminarea informațiilor și realizarea
transparenței actelor administrative și a activitatilor de modernizare a instituției;
• Folosirea tehnologiei informaționale în vederea imbunătățirii circulației informațiilor la toate nivelurile
instituției.
• Auditarea cel puţin o dată la 3 ani a activităţilor desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru care
Serviciului Audit Public Intern asigură funcţia de audit;
• Executarea în integralitate a planurilor anuale şi multianuale de audit public intern aprobate;
• Oferirea de consiliere managementului, ori de câte ori se solicită, în vederea îmbunătăţirii sistemelor de
management şi control.
• Asigurarea legăturilor de date cu ANAF/Ministere/Agenții Guvernamentale prin integrarea cu sistemul
FOREXE BUG si CAB, implementat de Ministerul Finanțelor Publice.
• Actualizare/Modernizare programe informatice SII
• Comunicare bidirecțională administrație-cetățean prin continuarea dezvoltării portalului
www.cjarges.ro și prin dezvoltarea site-urilor unităților subordonate C. J. Argeș .
• Securizarea și protecția datelor prin eficientizarea soluţiilor de securizare reţea (hard/soft) și politici de
acces securizate .

•
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•
•
Implementarea politicilor naţionale în
domeniul educaţiei, tineretului şi
sportului la nivelul judeţului Argeş.

•

Serviciul Relații Internaționale Cultură Invățământ
Dezvoltarea politicii locale de cultură, tineret şi sport prin finanţări nerambursabile de la bugetul local,
acordate în baza Legii nr. 350/2005
Implementarea programului guvernamental “Cornul şi Laptele” (O.G. nr. 96/2002
Implementarea programului guvernamental de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
(O.U.G. nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010)
Stimularea performanţei şcolare şi reducerea abandonului şcolar prin programe şi proiecte judeţene
(Burse sociale, olimpiade, concursuri şi competiţii judeţene/naţionale organizate în județul Argeș
Direcția Economică

• Organizarea procesului bugetar astfel încat să asigurea crearea unui sistem eficient de alocare a
resurselor care să sprijine toate domeniul educației, tineretului și sportului la nivelul județului Argeș.

