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PUNCTUL_4-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberǎrii licenţelor de traseu
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Rapoartele nr. 17106/17.10.2017 si nr. 17776/25.10.2017 ale Biroului
Autoritatea Județeană de Transport ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 49/26.03.2015 privind modificarea
și completarea componenței Comisiei paritare privind transportul public
județean;
Hotărârea Comisiei paritare nr. 16805/13.10.2017, privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţei de traseu;
Hotărârea Comisiei paritare nr. 17774/25.10.2017, pentru modificarea
Hotararii paritare nr. 16805/13.10.2017, privind formularea de propuneri de
atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi
de atribuire a licenţei de traseu;
Art.16, alin. (3), lit. b) coroborat cu art.37 alin.(10) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, actualizată;
Art. 19 alin. 1) din Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare ale acesteia, actualizat;
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
nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă atribuirea serviciilor de transport public de persoane efectuate
prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier din

anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea eliberării de către A.R.R. Agenţia Argeş a licenţelor de traseu, cu valabilitate până în 2019.
ART.2. Autoritatea Județeană de Transport și Autoritatea Rutieră Română –
Agenția Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Biroului Autoritatea Județeană de Transport;
Autorității Rutiere Române – Agenția Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Autoritatea Județeanǎ de Transport
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
DE ACORD,
VICEPREŞEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberǎrii licenţei de traseu
- conform anexei Potrivit prevederilor:
- Legii 92/2007 (modificata si completata de Legea 163/2011) a serviciilor
de transport public local:
• art.16, alin.(3), lit.b): „Consiliile judeţene sunt
obligate sã înfiinţeze comisii paritare, din
care vor face parte câte un reprezentant al
consiliului judeţean şi al agenţiei Autoritãţii
Rutiere Române - A.R.R. din judeţul respectiv,
prin care sã asigure propuneri de atribuire a
serviciului de transport public de persoane
prin servicii regulate şi de atribuire a
licenţelor de traseu”;
• art.37 alineatul (10): „in cazul transportului public
judeţean de persoane realizat prin curse
regulate, licenţele de traseu se atribuie prin
hotãrâre a consiliului judeţean, pe baza
propunerilor comisiei paritare formate din câte
un reprezentant al consiliului judeţean şi al
agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv, şi se
emit/se elibereazã de cãtre agenţia A.R.R.
respectivã”.
Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I.
nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia):

● art.19, alin (1) „Licenţele de traseu se atribuie
prin hotãrâre a consiliului judeţean, pe baza
propunerilor comisiei paritare, şi se emit/se
elibereazã de cãtre agenţia ARR respectivã”.
La data de 13.10.2017, ora 10:30, la sediul Consiliului Judeţean Argeş.
a avut loc şedinţa Comisiei paritare (constituită prin Hotărârea nr.49/26.03.2015 a
Consiliului Judeţean Argeş), care, pe baza rezultatelor şedinţei de atribuire a
traseelor prin sistemul naţional, din data de 13.10.2017, pentru judeţul Argeş,
afişate pe site de Agenției pentru Agenda Digitalǎ a României (A.A.D.R.), a
formulat, catre Consiliul Judeţean Argeş prin Hotǎrârea Comisiei paritare
nr.16805/13.10.2017 (anexatǎ), propuneri de atribuire a serviciilor de transport
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţei de traseu conform anexei.
Având în vedere:
• Hotǎrârea Comisiei paritare nr.16805/13.10.2017, privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţei de traseu;
• prevederile Legii 92/2007 (modificata de Legea 163/2011) a serviciilor de
transport public local şi ale Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de
Ordinul M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale
acesteia, vă rugǎm să aprobaţi:
Atribuirea serviciilor de transport public de persoane efectuate prin
curse regulate operatorilor de transport rutier din anexǎ, în vederea eliberǎrii
de către A.R.R. - Agenţia Argeş a licenţei de traseu.
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

Director Executiv,
Alin STOICEA
Vizat juridic,
Director Executiv,
Alisa CIOBANU
Şef Birou,
Romus UNGUREANU

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Autoritatea Județeanǎ de Transport
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
DE ACORD,
VICEPREŞEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate si atribuirea licentelor de traseu
- conform anexei -

Potrivit prevederilor:
- Legii nr. 92/2007 (modificata si completata de Legea nr. 163/2011) a
serviciilor de transport public local:
• art.16, alin.(3), lit.b): „Consiliile judeţene sunt
obligate sã înfiinţeze comisii paritare, din
care vor face parte câte un reprezentant al
consiliului judeţean şi al agenţiei Autoritãţii
Rutiere Române - A.R.R. din judeţul respectiv,
prin care sã asigure propuneri de atribuire a
serviciului de transport public de persoane
prin servicii regulate şi de atribuire a
licenţelor de traseu”;
• art.37 alineatul (10): „in cazul transportului public
judeţean de persoane realizat prin curse
regulate, licenţele de traseu se atribuie prin
hotãrâre a consiliului judeţean, pe baza
propunerilor comisiei paritare formate din câte
un reprezentant al consiliului judeţean şi al
agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv, şi se
emit/se elibereazã de cãtre agenţia A.R.R.
respectivã”.

Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I.
nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia):
● art.19, alin (1) „Licenţele de traseu se atribuie
prin hotãrâre a consiliului judeţean, pe baza
propunerilor comisiei paritare, şi se emit/se
elibereazã de cãtre agenţia ARR respectivã”
La data de 13.10.2017, ora 10:30, la sediul Consiliului Judeţean Argeş.
a avut loc şedinţa Comisiei paritare (constituită prin Hotărârea nr.49/26.03.2015 a
Consiliului Judeţean Argeş), care, pe baza rezultatelor şedinţei de atribuire a
traseelor prin sistemul naţional, din data de 13.10.2017, pentru judeţul Argeş,
afişate pe site de Agenției pentru Agenda Digitalǎ a României (A.A.D.R.), a
formulat, catre Consiliul Judeţean Argeş prin Hotǎrârea Comisiei paritare
nr.16805/13.10.2017 (anexatǎ), propuneri de atribuire a serviciilor de transport
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţei de traseu conform anexei.
La data de 25.10.2017, ora 12:30, la sediul Consiliului Judeţean Argeş,
a avut loc şedinţa Comisiei paritare (constituită prin Hotărârea nr.49/26.03.2015 a
Consiliului Judeţean Argeş), a modificat şi completat Hotǎrârea Comisiei
paritare nr.16805/13.10.2017 cu privire la formularea de propuneri de atribuire
a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi atribuirea
licenţelor de traseu, prin Hotǎrârea Comisiei paritare nr. 17774 /25.10.2017
(anexatǎ).
Având în vedere:
• Hotǎrârea Comisiei paritare nr.16805/13.10.2017, privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţei de traseu;
• Hotǎrârea Comisiei paritare nr. 17774 /25.10.2017, privind modificarea si
completarea hotararii comisiei paritare nr.16805/13.10.2017 cu privire la
formularea de propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de
persoane prin servicii regulate şi atribuirea licenţelor de traseu;
• prevederile Legii nr.92/2007 (modificata de Legea 163/2011) a serviciilor
de transport public local şi ale Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de
Ordinul M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale
acesteia, vă rugǎm să aprobaţi:
Atribuirea serviciilor de transport public de persoane prin servicii
regulate şi atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier din
anexǎ, în vederea eliberǎrii de către A.R.R. - Agenţia Argeş a licenţelor de
traseu.

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

Director Executiv,
Alin STOICEA
Vizat juridic,
Director Executiv,
Alisa CIOBANU

Şef Birou,
Romus UNGUREANU

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_5-PROIECT
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. 16980/16.10.2017 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și
completată;
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. Biroul Autoritatea Județeană de Transport și Autoritatea Rutieră Română
– Agenția Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Biroului Autoritatea Județeană de Transport;
Autorității Rutiere Române – Agenția Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Autoritatea Judeţeană de Transport
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
DE ACORD,
VICEPREŞEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee judeţene
- conform anexei -

Potrivit prevederilor:
Legii 92/2007 (modificată si completată de Legea 163/2011) a serviciilor de
transport public local, astfel:
„ART.17
(1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au următoarele atribuţii:
p) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane
prin curse regulate speciale, după caz”;
şi ale Ordinului M.I.R.A. nr. 353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I.
nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia, art.31, art.33,
art.34 şi art.35.
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se
efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a căror rază administrativă
se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R..
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale poate fi
efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un

beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul
copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul
salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul
angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.

• Având în vedere solicitarea operatorilor de transport rutier: S.C MITRU
SERVCOM S.R.L., S.C. LAURIOTOP SHOW S.R.L., conform opisului cu
documentele necesare obţinerii licenţelor de traseu pentru curse regulate
speciale;
• avizele primite de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Agenția Argeş,
în vederea eliberării licenţelor de traseu;
• avizele pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate eliberate de autoritãţile administraţiei publice locale pentru
traseele din anexă;
• faptul că documentele depuse corespund Legii nr.92/2007 (modificată de
Legea nr.163/2011) a serviciilor de transport public local şi Ordinului
M.I.R.A. nr.353/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia,
vă rugăm să aprobaţi eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele din anexă.
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

Director Executiv,
Alin STOICEA
Vizat juridic,
Director Executiv,
Alisa CIOBANU

Şef Birou,
Romus UNGUREA

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_6-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind numirea a 3 (trei) membri în cadrul Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean, Raportul nr. 16520/11.10.2017 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, cu modificările și completările ulterioare;
Art.3, pct.1, lit.b) coroborat cu art.5, alin (4) și art.12, alin(1) din O.U.G.
nr. 109/2011 privind Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/25.08.2010 privind
înființarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Hotărârea consiliului județean nr. 138/25.07.2014 privind numirea
membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă Județeană de
Drumuri Argeș R.A;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 101/30.03.2017 privind
declanșarea procedurii de selecție a două posturi de membru în cadrul
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.152/29.06.2017 privind revocarea
Președintelui Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A. ca urmare a renunțării la mandat;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.180/27.07.2017 privind
declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în cadrul
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;

Raportul comisiei de selecție nr. 15234/30.09.2017 privind numirile finale
în funcția de Membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei
Autonome Județen de Drumuri Argeș;
Raportul comisiei de selecție nr.16138/05.10.2017 privind numirile finale
în funcția de Membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei
Autonome Județen de Drumuri Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă numirea domnului Nicolae Albu în funcția de președinte al
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
până la data de 30.01.2019.
ART.2. Se aprobă numirea domnului Gheorghe Sandu în funcția de membru
neexecutiv, reprezentant al autorității tutelare, în cadrul Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. până la data
de 30.01.2019.
ART.3. Se aprobă numirea domnului Vergil Crasan în funcția de membru
neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A până la data de 30.01.2019.
ART.4. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Județean
Argeș și membrii desemnați în condițiile prezentei hotărâri, potrivit anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează dl. Constantin Dan Manu, Președintele Consiliului
Județean Argeș, să semneze contractele de mandat prevăzute la alin. 1.

ART.5. Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
138/25.07.2014 se modifică corespunzător.
ART.6. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A, Serviciul Monitorizare
Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și persoanele nominalizate la art. 1, art.
2 și art. 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Domnului Nicolae Albu;
Domnului Gheorghe Sandu;
Domnului Vergil Crasan.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr. 1
PITEŞTI – 110053 – ROMÂNIA
Tel: 0248.210.056 Fax: 0248 – 220137

www.cjarges.ro
SERVICIUL MONITORIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
Telefon/fax: 0248/223.193

Av i z a t ,
S E C R E T AR J U D E T ,
Ionel VOICA

S e a pr o b ă ,
PREŞEDINTE,
D a n C o n s t a n t i n M AN U
RAPORT

privind numirea a 3 (trei) membri in cadrul Consiliului de
Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. este persoana juridica
romana de interes judetean care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea
Judetului Arges, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform
legilor si regulamentului de organizare si functionare propriu, avand in administrare
intreaga retea de drumuri din domeniul public al judetului Arges.
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. deruleaza activitati privind
administrarea, intreţinerea şi exploatarea drumurilor naţionale în scopul desfaşurării
traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi coordoneaza dezvoltarea unitara a
întregii reţele de drumuri din judeţul Argeş.
În data de 01.05.2001 Serviciul Public de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Județene Argeș s-a înființat ca serviciu public de interes județean, prin reorganizarea
Serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Județean, conform Hotărârii Consiliului
Județean Argeș nr.47/27.04.2001.

Începând cu data de 01.03.2005 s-a reorganizat conform Hotărârii Consiliului
Județean Argeș nr. 18/24.02.2005 în Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Județene Argeș, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean
Argeș.
Din data de 01.01.2006 Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor
Județene se reorganizează, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
153/20.12.2005, în Direcția Generala pentru Administrare, Întreținere și Reparații
Drumuri și Poduri Județene Argeș.
Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă, conform Hotărârii Consiliului
Județean Argeș nr. 82 din 23.06.2010, reorganizarea Direcției Generale pentru
Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș în Direcția
Generala de Drumuri Județene Argeș.
În data de 01.09.2010 s-a înființat, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 158 din 25.08.2010, Regia Autonoma Județeană de Drumuri R.A, cu sediul în
Municipiul Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 prin reorganizarea Direcției Generale de
Drumuri Județene Argeș. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., înfiinţată
prin reorganizarea Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene Argeş, în baza H.C.J. Argeş
nr. 158/2010, funcţionand cu statut de regie autonoma.
Conducerea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges se exercita prin:
• Judetul Arges, autoritate tutelara sub autoritatea careia regia autonoma isi
desfasoara activitatea;
• Consiliul de Administratie si Directorul General, organe de conducere a regiei
autonome

selectionate

in

baza

prevederilor

OUG

109/2011,

privind

guvernanta corporativa a institutilor publice.
Avand in vedere urmatoarele:
•

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 101/30.03.2017, privind declansarea
procedurii de selectie pentru 2 (două) posturi de membru în cadrul Consiliului
de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.;

•

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 152/29.06.2017, privind revocarea
mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie al Regiei Autonome

Judetene de Drumuri Arges R.A. (Bogdan Udroiu), ca urmare a renuntarii la
mandat;
•

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 180/27.07.2017, privind declansarea
procedurii de selectie pentru 1 (unu) post de membru în cadrul Consiliului de
Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.;

•

Necesitatea punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei nr. 109/2011 privind
guvernanta

corporativa

procedurii de

a

intreprinderilor

publice,

respectiv

lansarea

selectie a candidatilor pentru doua posturi de membri ai

Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges,
cu respectarea principiilor privind transparenta, nediscriminarea, tratamentul
egal si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al
acestei unitati;
•

Raportul Comisiei de selectie nr. 15234/30.09.2017 privind numirile finale in
functia de Membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges al candidatilor Nicolae Albu si Gheorghe Sandu;

•

Raportul Comisiei de selectie nr. 16138/05.10.2017 privind numirea finala in
functia de Membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges al candidatului Vergil Crasan;

este necesara numirea candidatilor mai sus enumerati in cadrul Consiliului de
Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi Art.91, alin (1) lit. a din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, Art.3, pct.1,
lit. b), coroborat cu art.5, alin.(4) si art.12, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011(actualizată)
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, vă rugăm să aprobaţi
supunerea spre analiză şi dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean din luna octombrie
2017, proiectul de hotărâre privind numirea pana la data de 30.01.2019 a urmatorilor
candidati:
Nicolae ALBU – Presedinte
Gheorghe SANDU – Membru neexecutiv – reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare
Vergil CRASAN – Membru neexecutiv

în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A..

SEF SERVICIU,
Catalin SOVAR
Intocmit,
Dragos Dinca

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

PUNCTUL_7-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achitării cotizației Județului Argeș pentru Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 16521/11.10.2017 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată,
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.71/25. 04. 2012 privind aderarea
Județului Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu;
Hotărârea A.G.A. nr. 3/21.05.2012 privind majorarea cotizației anuale la
20.000 lei;
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 achitarea cotizației în cuantum de 20.000 lei pentru Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu, pe anul 2017.
ART.2. Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Argeș, Serviciul
Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară - ADI Molivișu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Direcției Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Molivișu.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERVICIUL MONITORIZARE LUCRARI PUBLICE SI GUVERNANTA CORPORATIVA
SE APROBA
PRESEDINTE
DAN CONSTANTIN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
PRIVIND APROBAREA VIRARII COTIZATIEI PE ANUL 2017
CATRE ADI MOLIVISU

ADI Molivisu s-a infiintat in anul 2009 prin Încheierea din data de
01.06.2009, pronunțată de Judecătoria Curtea de Argeș în dosarul nr
1227/216/2009.
Asociatia isi desfasoara activitatea in conformitatea cu legile romane si cu
statutul prezentat in anexa. Asociatia este persoana juridica română de drept
privat si are statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii. Initial au fost 3
asociati: Comuna Arefu, Comuna Cicanesti si Comuna Bradulet, ulterior, in
21.05.2012 a fost cooptat ca asociat si Județul Arges conform hotararii AGA nr.
3/21.05.2012.
Prin Hotararea AGA a ADI Molivisu nr. 3/21.05.2012 CJ Arges a fost aprobata
majorarea cotizatiei anuale la 20.000 lei anual pentru acoperirea cheltuielilor
propuse in proiectul „Creare infrastructurii generale si specifice activitatilor de
turism din arealul Ghitu-Molivisu, comuna Arefu, jud. Arges".
In temeiul acestor prevederi, va solicitam virarea cotizatiei pe anul 2017 in
valoare de 20.000 lei, pentru continuarea activitatilor curente la ADI Molivisu
specifice bugetate.
Anexam Hot AGA nr. 3/21.05.2012.

SEF SERVICIU S.M.LP.G.C
Catalin SOVAR

PRESEDINTE ADI MOLIVISU
Gabriel DICA

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_8-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Rapoartele nr. 16259/06.10.2017 și nr. 17194/18.10.2017 ale Direcției
Tehnice;
Având in vedere:
Art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
Art. 120 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
actualizată;
H.G. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al
judeţului Argeş;
H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G. nr. 540/2000 privind
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice ;
Contractul de lucrări nr. 133/14.11.2013;
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 164/16.12.2013;
Adresa Unității de Asistență Medico Socială Rucăr nr. 250/28.09.2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 15744/28.09.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public
al județului Argeș, după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș Secţiunea I.
Bunuri Imobile”

Capitolul VI – Sănătate - cu bunurile prevăzute în anexa nr. 1;
Capitolul IX. Drumuri - cu bunurile prevăzute în anexa nr. 2;
ART.2.Anexele 1 și 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniţia
procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş.
ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județului Argeș;
Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2017
Nr.___

Anexa 1
la Hotararea nr. _____/_________

Bunuri care trec în domeniul public al Judeţului Argeş
Secţiunea I Bunuri imobile. Cap.VI Sănătate

Nr.
crt.

Codul
de
clasifi
care

Denumirea
bunului

Elemente identificare

1

1.8.7

Racordare la
reţeaua de
canalizare

2

1.6.3.2

Împrejmuire
curte

3

1.3.7

Alei cu
îmbrăcăminte
din pavaj

U.A.M.S. Rucăr
str. Aleea Spitalului nr.
36, Rucăr
Conductă PVC-KG
L = 120 m
U.A.M.S. Rucăr
str. Aleea Spitalului nr.
36, Rucăr
Lungime gard = 137 m,
Porți metalice = 6 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Aleea Spitalului nr.
36, Rucăr
Pavaje din dale de beton
Suprafața = 120 mp

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al
dării în
folosinţă
2013

Valoarea
de
inventar
(lei)

Situaţia juridică
actuală
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
Hotărârea
Consiliului
Judeţean Argeş
nr..../...2017

20.000,00

2013

33.850,40

Hotărârea
Consiliului
Judeţean Argeş
nr..../...2017

2013

56.149,53

Hotărârea
Consiliului
Judeţean Argeş
nr..../...2017

ANEXA 2
La Hotararea nr. ____/_________
Bunuri care trec în domeniul public al Judeţului Argeş
Secţiunea I. „Bunuri imobile”, Capitolul IX.Drumuri
Situaţia
juridică
actuală
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017
Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017
Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
identificare

Anul
dobândirii
sau, după caz,
al dării în
folosinţă

Valoarea
de
inventar
(lei)

348

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a. pe
DJ 731

1956

-

349

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a. pe
DJ 731

Km 17+875 la
Lăpuşani,
L=5m
Km 32+278 la
Stăneşti, L=8m

1982

-

350

1.3.1.7.2.

Podet b.a. pe
DJ 731

1980

-

351

1.3.1.7.2.

1980

-

352

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a. pe
DJ 731
Pod b.a. pe DJ
731

2015

-

Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017

353

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe DJ
731

1980

-

Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017

354

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe DJ
731

1980

-

Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017

355

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe DJ
731

1980

-

Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017

356

1.3.1.7.2.

Pod b.a.
precomprimat
pe DJ 703I

Km 44+856 la
Sboghiţeşti,
L=8m
Km 49+200 la
Slatina, L=8,8m
Km 49+675 la
Slatina, peste
Izvoru Bogdan,
L=17,8m
Km 49+902, la
Slatina, peste
Râul Doamnei,
L=37,5m
Km 52+487,
peste Râul
Cernat,
L=25,7m
Km 63+542
peste Râul
Draghina Mare,
L=15,4m
Km 36+196 la
Brăduleţ, peste
Râul Vâlsan,
L=45m

1986

-

Hotărârea CJ
Argeş nr..../......
2017

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Se aprobă,
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
Secretar
IONEL VOICA
RAPORT
privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public
al judeţului Argeş cu bunuri imobile situate în incinta fostului spital Rucăr
Ulterior adoptării H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin
domeniului public al Judeţului Argeş, precum şi a H.G. nr. 640/2002 privind
trecerea unor unităţi spitaliceşti din domeniul public al Statului şi din administrarea
Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţului Argeş şi în
administrarea consiliului judeţean, s-au realizat o serie de investiţii care întregesc
acest inventar.
Astfel, pentru buna funcţionare a Unităţii de Asistenţă Medico – Socială
Rucăr, în baza contractului de lucrări nr. 133/14.11.2013, s-a realizat lucrarea
„Amenajare şi împrejmuire curte şi racordarea la reţeaua de canalizare”, conform
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 164/16.12.2013. Bunurile
imobile rezultate în urma acestei lucrări, aşa cum rezultă din adresa Unității de
Asistență Medico Socială Rucăr nr. 250/28.09.2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Argeş sub nr. 15744/28.09.2017, vor fi trecute în domeniul public al
Judeţului Argeş.
În temeiul art. 120 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, şi al art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată, propunem completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Argeş, conform Anexei la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU
Întocmit,
Raicu Marius

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERV. EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind completarea inventarului domeniului public
al judeţului Argeş
Prin H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G. nr. 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice este atestată Reţeaua de
drumuri judeţene din judeţul Argeş.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
ce aparţin domeniului public al judeţului Argeş, modificată şi completată de H.G.
526/2010, la Secţiunea I. „Bunuri imobile”, Capitolul IX.Drumuri, sunt cuprinse
drumurile şi podurile judeţene, printre care regăsim DJ 703I: Merişani (DN 7C)Mălureni-Vâlsăneşti-Valea Faurului-Muşăteşti-Braduleţ-Bradetu şi
DJ 731:
Piscani (DN 73) –Dârmăneşti-Petreşti-Coşeşti-Leiceşti-Găneşti-PietroşaniDomneşti-Corbi-Bahna-Cabana Refenicea.Tot în cuprinsul acestei hotărâri, pentru
aceste drumuri sunt evidenţiate podurile şi podeţele existente, astfel: între poziţiile
109 şi 126 pentru DJ 731 şi la poziţiile 74-86 şi 103-107 pentru DJ 703I.
Având în vedere faptul că un număr de 5 poduri şi podeţe aferente DJ 731 şi
DJ 703I nu se regăsesc în inventarul domeniului public, în temeiul art. 120 din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, şi
al art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată,
propunem completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Argeş, conform Anexei la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
STOICEA ALIN

Întocmit,
DUMITRESCU RODICA

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_9-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Pitești
a unui teren în suprafață de 412 mp, situat în Pitești,
str. Aleea Spitalului, nr. 36
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 16258/06.10.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Art. 874 alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 21072/26.06.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 9952/27.06.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c )
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgență
Pitești a terenului în suprafață de 412 mp, situat în Pitești, str. Aleea Spitalului, nr.
36, aflat in domeniul public al județului Argeș, în vederea extinderii ambulatoriului
Spitalului Județean de Urgență Pitești, până la data de 19.12.2022, identificat
conform planului de situație anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia
Protocolul de dare în folosință gratuită a terenului identificat în planul de situație
anexat la prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș ;
Direcției Tehnice ;
Spitalului Județean de Urgență Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Se aprobă,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
Secretar
IONEL VOICA
RAPORT
privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 412 mp,
situat în Pitești, str. Aleea Spitalului, nr. 36

Prin adresa nr. 21072/26.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Argeș
sub nr. 9952/27.06.2017, Spitalul Județean de Urgență Pitești solicită darea în
folosință gratuită a unui teren în suprafață de 412 mp, în vederea extinderii
ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Pitești prin accesarea de fonduri
externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2016 – 2020,
axa 8 pentru modernizarea/extinderea/dotarea ambulatoriilor din cadrul unităților
sanitare publice.
În temeiul art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, și al art. 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicată și actualizată, propunem atribuirea în folosință gratuită
Spitalului Județean de Urgență Pitești a terenului în suprafață de 412 mp, situat în
Pitești, str. Aleea Spitalului, nr. 36, identificat conform planului de situatie anexat,
până la data de 19.12.2022, în vederea extinderii ambulatoriului Spitalului
Județean de Urgență Pitești.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

Întocmit,
Raicu Marius

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_10-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș a unor spații situate în imobilul din str. Garoafelor,
nr. 6, Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 17312/19.10.2017 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
nr. 28361/17.10.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
17063/17.10.2017 ;
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 unor spații în suprafață totală de 123,23 mp situate în
imobilul din str. Garoafelor, nr. 6, Pitești, identificate conform anexei, 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 spațiilor evidenţiate 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.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș ;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

Anexă
La Hotararea nr. ___/______
Spaţii ce urmează a fi date în administrare DGASPC Argeș, situate în incinta imobilului din
Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, jud. Argeș

Denumirea și nr. camerei
conform releveului

Suprafață utilă (mp)

Hol 9 (etaj)
6,06 mp
Camera 11 (etaj)
19,41 mp
Camera 12 (etaj)
11,48 mp
Camera 13 (etaj)
11,67 mp
Hol 14 (etaj)
8,63 mp
Camera 15 (etaj)
12,81 mp
Camera 16 (etaj)
12,70 mp
Camera 17 (etaj)
15,86 mp
Grup sanitar 20 (etaj)
2,61 mp
Grup sanitar 21 (etaj)
1,89 mp
Camera 22 (etaj)
2,04 mp
Camera 24 (etaj)
1,00 mp
Camera 25 (etaj)
17,07 mp
Cu drept de folosință comună pentru Hol 9 și 10 parter, Hol 9, 10 și 23 etaj, casa scărilor
Total
123,23 mp

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind darea în administrare D.G.A.S.P.C. Argeș a unor spații în suprafață totală de
123,23 mp, situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 54/26.04.2007, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 136/25.08.2009, s-a aprobat darea în
administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a unor
spații situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, aflat în domeniul
public al județului Argeș, în vederea creării și extinderii unor servicii integrate și de
îngrijire, destinate persoanelor vârstnice defavorizate și celor cu handicap, respectiv
C.T.F. Dumbrava Minunată și Unitatea de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor
Vârstnice.
Prin adresa nr. 28361/17.10.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
17063/17.10.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
solicită darea în administrare a spațiilor în care își desfășoară activitatea aceste servicii
din subordinea sa.
În temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, al art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată, propunem darea în administrare Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș a unor spații în suprafață totală de 123,23 mp, situate
în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, identificate conform anexei.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

ALISA CIOBANU

ALIN STOICEA
Întocmit,
Raicu Marius

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137
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PUNCTUL_11-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acceptarea donației Casa Memorială “Dinu Lipatti”
Consiliul Judetean Arges ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 17313/19.10.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Art. 121 alin. 3 din Legea 215/2001 Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, actualizată;
Art. 863 şi 1014 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
Adresa Partidului Social Democrat - P.S.D. nr. 83DT/28.09.2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 15858/02.10.2017;
Hotărârea Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social DemocratP.S.D. nr. 119/16.01.2016 privind donarea imobilului din comuna
Leordeni, judeţul Argeş, către Consiliul Judeţean Argeş, în beneficiul
Muzeului Judeţean Argeş;
Raportul comisiei 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, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se acceptă oferta de donație, reprezentând terenul în suprafaţă de 700 mp
(812 mp conform măsurătorilor cadastrale şi Extrasului de CF nr.
7207/18.10.2017), împreună cu construcţia edificată pe acesta în suprafaţă
construită de 231mp, urmând a fi incluse în domeniul public al județului Argeș.
ART.2. Se împuternicește domnul Cornel Popescu, manager al Muzeului Judeţean
Argeş, identificat cu C.I. seria AZ nr. 119614, CNP 1850811035272, domiciliat în
Mioveni, str. Părăști, bl. R4, sc. A, ap.15, pentru a semna la notar contractul de
donaţie.

ART.3. Se aprobă alocarea sumelor necesare perfectării contractului de donaţie,
care vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judetului Argeş.
ART.4. Direcția Tehnică si domnul Cornel Popescu, manager al Muzeului
Judeţean Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5.Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea :
Instituţiei Prefectului judeţului Argeş;
Direcţiei Tehnice ;
Muzeului Judeţean Argeş,
Domnului Cornel Popescu, manager al Muzeului Judeţean Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA TEHNICĂ
Serv. Evidenţa Administrare Patrimoniu si Devize

APROB

PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat
Secretar Judeţ
IONEL VOICA
RAPORT
Prin adresa Partidului Social Democrat-P.S.D. nr. 83DT/28.09.2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 15858/02.10.2017, a fost înaintată
Hotărârea Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat-P.S.D. nr.
119/16.01.2016 privind donarea imobilului din comuna Leordeni, Judeţul Argeş,
către Consiliul Judeţean Argeş, în beneficiul Muzeului Judeţean Argeş.
Partidul Social Democrat-P.S.D. a pus acest imobil, respectiv „Casa
memorială Dinu Lipatti”, la dispoziţia Muzeului Judeţean Argeş cu titlu gratuit,
încă din anul 2000, de la primirea donaţiei făcute de către moştenitoarea domnului
Valentin Ion Dorin Lipatti.
Pentru continuarea activităţilor culturale ce se desfăşoară în cadrul acestui
imobil, în temeiul art. 121 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi actualizată, şi al art. 863 şi 1014 din Legea 287/2009 privind
Codul Civil, propunem acceptarea donaţiei - imobil situat în comuna Leordeni,
Judeţul Argeş, compus din terenul în suprafaţă de 700mp (812mp conform
măsurătorilor cadastrale şi Extrasului de CF nr. 7207/18.10.2017), împreună cu
construcţia edificată pe acesta în suprafaţă construită de 231mp, urmând a fi
incluse în domeniul public al Judeţului Argeş, precum şi împuternicirea domnului
Cornel Popescu, directorul Muzeului Judeţean Argeş pentru a semna la notar
contractul de donaţie.
De asemenea, propunem ca sumele necesare perfectării contractului de
donaţie să fie suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judetului Argeş.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

STOICEA ALIN

ALISA CIOBANU
Întocmit

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
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PUNCTUL_12-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului
de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 16812/13.10.2017 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 nr. 2570/06.10.2017 a Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 16812/13.10.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de
Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Psihiatrie
"Sfânta Maria" Vedea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
74/30.03.2017 îşi încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Nr. 16812 din 13.10.2017

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 74 din 30.03.2017 a fost
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie
”Sfânta Maria” Vedea.
Având în vedere prevederile art. 1, pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii
Publice nr. 921/2006, Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea a elaborat
Regulamentul de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile: Legii
nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; 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.
Prin adresa nr. 2570 din 06.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 16812 din 13.10.2017, conducerea Spitalului de Psihiatrie ”Sfânta
Maria” Vedea a solicitat actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale 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, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de
hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 74 din 30.03.2017 își
încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,

Consilier Cabinet Președinte,

Jr. Alisa CIOBANU

Dr. Anci IONESCU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Inspector,

Consilier juridic,

Cristina Lazăr

Aurora Tănase

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
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PUNCTUL-13 - Proiect
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 169/29.06.2017 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, în etapa contractuală
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 17334/19.10.2017 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;
Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 169/29.06.2017 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;
Adresa OI ADR Sud Muntenia nr. 6392/13.10.2017 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 16951/16.10.2017;
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.I. Art. 4 al Hotărârii consiliului județean nr. 169/29.06.2017 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, se modifică și va avea
următorul cuprins:
ART.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURAREA GALERIEI
DE ARTĂ RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA, CONSOLIDAREA,
PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL,
în cuantum de 19.571.115,55 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului
proiectului cuprins în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.II. Art. 5 al Hotărârii consiliului județean nr. 169/29.06.2017 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, se modifică și va avea
următorul cuprins:
ART.5. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 32.160,94 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 390.779,09, 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.III. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii consiliului județean nr.
169/29.06.2017 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la
prezenta hotărâre.

Art.IV. Celelalte articole ale Hotărârii consiliului județean nr. 169/29.06.2017
rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea.
Art.V. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
Direcției Economice;
Ministerului Culturii și Identității Naționale.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA DE INVESTIŢII
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT DE LEGALITATE,
VICEPREŞEDINTE

SECRETAR JUDEŢ

Simona BRĂTULESCU

Ionel VOICA

RAPORT
Privind actualizarea și completarea Hotărârii CJ Argeș nr. 169/29.06.2017 pentru
aprobarea proiectului cu titlul “RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF
SCHWEITZER - CUMPĂNA” - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural” a parteneriatului cu Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale și a
cheltuielilor legate de proiect în etapa contractuală
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1
pentru Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural. Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural
și a identităţii culturale.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
“Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna” - consolidarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural” în vederea obţinerii finanţării
comunitare, în cadrul acestui apel de proiecte.
Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin
consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al GALERIEI DE ARTĂ
„RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA, respectând principiile dezvoltării durabile.
Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:
• îmbunătăţirea infrastructurii GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER CUMPĂNA prin restaurarea și conservarea obiectivului turistic – monument

istoric de categorie A;
• creșterea gradului de expunere a GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER CUMPĂNA după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.
Prin Hotărârea CJ Argeș nr. 169/29.06.2017 au fost aprobate proiectul și cheltuielile
legate de proiect. Ca urmare a adresei nr. 6392/13.10.2017, transmisă de OI ADR SudMuntenia, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 16951/16.10.2017, ni se
solicită refacerea bugetului proiectului, calculat cu două zecimale, anexă
obligatorie la contractul de finanţare, precum și a celorlalte documente care sunt
afectate de modificarea solicitată. În speţă, refacerea bugetului proiectului a fost
determinată de punerea în concordanţă a acestuia cu structura Devizului General
aprobat prin HG 907/2016 faţă de cel iniţial pus în concordanţă cu HG 28/2008, aflat
în vigoare la data elaborarii proiectului și care s-a menţinut conform art.15 din HG
907/2016. Modul de calcul al liniei de cheltuieli diverse și neprevăzute s-a schimbat în
HG 907/2016 faţă de modul de calcul prevăzut în HG 28/2008, fapt care a determinat
o modificare pe coloana de total neeligibil de la 29.232,00 la 32.160,94 care va fi
utilizată numai în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. Totodată, în urma
refacerii bugetului proiectului, calculat cu două zecimale a reieșit o diminuare cu
0,45 lei după cum urmează: de la valoarea totală iniţială de 19.571.116,00 s-a ajuns
la valoarea totală de 19.571.115,55 lei. Această corelare s-a făcut la cererea expresă
a OI ADR SUD MUNTENIA.
Astfel, intervin modificări asupra: Anexei 2, reprezentând Acordul de parteneriat,
Anexei 3, reprezentând Bugetul proiectului, respectiv Anexei 4, reprezentând Sursele
de finaţare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş actualizarea Anexelor 2, 3 și 4
la Hotărârea CJ Argeș nr.
169/29.06.2017 în etapa contractuală.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Întocmit,
Cristina VOICU OLTEANU
Claudia IONESCU
Mihaela GEACĂR

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_14-PROIECT
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 170/29.06.2017 privind
aprobarea proiectului cu titlul ”Conservarea și consolidarea Cetății Poenari
Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect, în etapa contractuală
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 17330/19.10.2017 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;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 170/29.06.2017 privind
aprobarea proiectului cu titlul ”Conservarea și consolidarea Cetății
Poenari Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect;
Adresa nr. 6316/11.10.2017 a OI ADR Sud – Muntenia, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 16656/12.10.2017;
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.I. Art. 3 al Hotărârii consiliului județean nr. 170/29.06.2017 privind
aprobarea proiectului cu titlul ”Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș”
și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins:
ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea și consolidarea
Cetății Poenari Argeș”, în cuantum de 10.772.936,09 lei (inclusiv TVA),

conform Bugetului proiectului cuprins în Anexa nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.II. Art. 4 al Hotărârii consiliului județean nr. 170/29.06.2017 privind
aprobarea proiectului cu titlul ”Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș”
și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins:
ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 1.125.370,19 lei,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
196.890,54 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Conservarea și
consolidarea Cetății Poenari Argeș”, conform Surselor de finanţare cuprinse în
Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.III. Anexele nr. 2 și nr. 3 ale Hotărârii consiliului județean nr.
170/29.06.2017 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART.IV. Celelalte articole ale Hotărârii consiliului județean nr. 170/29.06.2017
rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea.
ART.V. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.VI. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
Direcției Economice.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA
APROB,
PREŞEDINTE

Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona BRĂTULESCU

RAPORT
Privind actualizarea şi completarea Hotărârii nr. 170/29.06.2017 pentru
aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari
Argeş”, în etapa contractuală

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
„Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş” în cadrul Apelului de proiecte
POR/2016/5/5.1/1 pentru Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea
de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural. Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea
şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, în vederea obţinerii finanţării
comunitare.
Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin
conservarea şi consolidarea patrimoniului cultural al Cetăţii Poenari Argeş,
respectând principiile dezvoltării durabile.
Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:
• îmbunătăţirea infrastructurii Cetăţii Poenari Argeş prin conservarea şi
consolidarea obiectivului turistic – monument istoric de categorie A;
• creşterea gradului de expunere a Cetăţii Poenari Argeş după finalizarea
lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.
Prin Hotărârea nr. 170/29.06.2017 au fost aprobate proiectul şi cheltuielile
legate de proiect. Ca urmare a adresei nr. 6316/11.10.2017, transmisă de OI ADR SudMuntenia, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 16656/12.10.2017, ni se

solicită refacerea bugetului proiectului, calculat cu două zecimale, anexă
obligatorie la contractul de finanţare, precum şi a celorlalte documente care sunt
afectate de modificarea solicitată.
Astfel, intervin modificări asupra Anexei 2, reprezentând valoarea totală a
proiectului, respectiv Anexei 3, reprezentând contribuţia proprie în proiect şi
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
În urma refacerii bugetului proiectului calculat cu două zecimale a reieşit o
creştere cu 1,09 lei după cum urmează: de la valoarea totală iniţială de
10.772.935,00 lei s-a ajuns la valoarea totală de 10.772.936,09 lei. Această
corelare s-a făcut la cererea expresă a OI ADR Sud-Muntenia.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem plenului Consiliului
Judeţean Argeş aprobarea
actualizării Anexelor 2 şi 3
la Hotărârea nr.
170/29.06.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea şi Consolidarea
Cetăţii Poenari Argeş”, în etapa contractuală.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

VIZAT
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Întocmit,
Popescu Elena
Laliu Tatiana
Anica Diana

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_ 15-PROIECT
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 171/29.06.2017 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, în etapa contractuală
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 17335/19.10.2017 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;
Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 17129.06.2017 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;
Adresa OI ADR Sud – Muntenia nr. 6391/13.10.2017 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 16950/16.10.2017;
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.I. Art. 4 al Hotărârii consiliului județean nr. 171/29.06.2017 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, se modifică și va avea
următorul cuprins:
ART. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURAREA
MUZEULUI JUDEŢEAN ARGEŞ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA
ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, în cuantum de
21.462.319,75 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului proiectului cuprins în
Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.II. Art. 5 al Hotărârii consiliului județean nr. 171/29.06.2017 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, se modifică și va avea
următorul cuprins:
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.III. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii consiliului județean nr.
171/29.06.2017 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART.IV. Celelalte articole ale Hotărârii consiliului județean nr. 171/29.06.2017
rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea.

ART.V. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.VI. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
Direcției Economice.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT DE LEGALITATE,
VICEPREŞEDINTE

SECRETAR JUDEŢ

Simona BRĂTULESCU

Ionel VOICA

RAPORT
Privind actualizarea și completarea Hotărârii CJ Argeș nr. 171/29.06.2017 pentru
aprobarea proiectului cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEŢEAN ARGEȘ CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, a
parteneriatului cu Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale și a cheltuielilor legate de
proiect în etapa contractuală
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1
pentru Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural. Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural
și a identităţii culturale.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
„RESTAURAREA MUZEULUI JUDEŢEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” în vederea obţinerii finanţării
comunitare, în cadrul acestui apel de proiecte.
Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin
consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al MUZEULUI JUDEŢEAN
ARGEȘ, respectând principiile dezvoltării durabile.
Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:
• îmbunătăţirea infrastructurii Muzeului Judeţean Argeș prin restaurarea și
conservarea obiectivului turistic – monument istoric de categorie A;
• creșterea gradului de expunere a Muzeului Judeţean Argeș după finalizarea

lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.
Prin Hotărârea CJ Argeș nr. 171/29.06.2017 au fost aprobate proiectul și cheltuielile
legate de proiect. Ca urmare a adresei nr. 6391/13.10.2017, transmisă de OI ADR SudMuntenia, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 16950/16.10.2017, ni se
solicită refacerea bugetului proiectului, calculat cu două zecimale, anexă
obligatorie la contractul de finanţare, precum și a celorlalte documente care sunt
afectate de modificarea solicitată. În urma refacerei bugetului proiectului, calculat
cu două zecimale a reieșit o diminuare cu 0,25 lei după cum urmează: de la valoarea
totală iniţială de 21.462.320,00 lei s-a ajuns la valoarea totală de 21.462.319,75 lei.
Această corelare s-a făcut la cererea expresă a OI ADR SUD MUNTENIA.
Astfel, intervin modificări asupra: Anexei 2, reprezentând Acordul de parteneriat,
Anexei 3, reprezentând Bugetul proiectului, respectiv Anexei 4, reprezentând Sursele
de finaţare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş actualizarea Anexelor 2, 3 și 4
la Hotărârea CJ Argeș nr.
171/29.06.2017 în etapa contractuală.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Întocmit,
Raluca NEGRILESCU
Diana MUȘOIU
Mădălina Gîdoiu

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

www.cjarges.ro

PUNCTUL_16-PROIECT
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
174/07.07.2017 privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504
lim. Jud. Teleorman –Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN
65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești. Izvoru, Recea,
Buzoești, Jud. Argeș”, în etapa de evaluare tehnico-financiară
Consiliul Județean Argeș;
Analizând expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.17333/19.10.2017 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 6 –
Îmbunătăţirea infrastructurii, Prioritatea de investiții POR 2014-2020 6.1 –
Stimularea modalității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțe la
infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale;
Art. 91 alin. 3, lit.f și alin.5, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată ;
Hotărârea consiliului județean nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului
cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea –
Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com.
Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeșˮ, a D.A.L.I, a cheltuielilor legate
de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea,
Buzoești și a Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de
Apă Argeș – Vedea și Județul Argeș;
Adresa OI ADR Sud-Muntenia, înregistrată la consiliul județean sub nr.
16443/10.10.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.I. Art. 3 al Hotărârii consiliului județean nr. 174/07.07.2017 privind
aprobarea Proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman –
Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700136+695, L=25,995 km, com. Popești. Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeș”, în
etapa de evaluare tehnico-financiară, se modifică și va avea următorul cuprins:
ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare DJ 504 lim.
Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN
65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești, Izvoru, Recea,
Buzoești, Jud. Argeșˮ, în cuantum de 82.687.293,84 lei (inclusiv TVA),
conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.II. Art. 4 al Hotărârii consiliului județean nr. 174/07.07.2017 privind
aprobarea Proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman –
Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700136+695, L=25,995 km, com. Popești. Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeș”, se
modifică și va avea următorul cuprins:
ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.838.370,92 lei,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
1.649.978,02 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Modernizare DJ
504 lim. Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel –
Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popești,
Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeșˮ, conform anexei 3, parte integrantă
din prezenta hotărâre .

ART.III. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii consiliului județean nr.
174/07.07.2017 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART.IV. Celelalte articole ale Hotărârii consiliului județean nr. 174/07.07.2017
rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea.

ART.V. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.VI. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017,
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ
APROB,
PREŞEDINTE

Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
VICEPREŞEDINTE
Simona BRĂTULESCU

SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea
proiectului cu titlul “MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORURECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM.
POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ”, a D.A.L.I., a cheltuielilor legate
de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești
și a Acordului de colaborare încheiat între Administraţia Bazinală de Apă Argeș-Vedea
și Judeţul Argeș, în etapa de Evaluare Tehnico-Financiară

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2.
pentru Axa 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii, Prioritatea de Investiţii POR 2014 - 2020
6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
“MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL –
VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU,
RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ” în vederea obţinerii finanţării comunitare, în cadrul
acestui apel de proiecte.

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea şi reabilitarea infrastructurii
de acces care asigură conectivitatea indirectă cu reţeaua TEN-T, prin îmbunătăţirea
parametrilor relevanţi - creșterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei pe raza
comunelor Popeşti, Izvoru, Recea și Buzoeşti, în vederea stimulării mobilităţii
regionale.
Obiectivul specific care va conduce la realizarea obiectivului general este creşterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei
TEN-T prin modernizarea drumului judeţean.
Prin Hotărârea C.J. Argeș nr. 174/07.07.2017 au fost aprobate proiectul și cheltuielile
legate de proiect. Ca urmare a solicitării de clarificări 4, transmisă de OI ADR SudMuntenia, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 16443/10.10.2017, ni se
solicită refacerea bugetului proiectului, anexă obligatorie la contractul de
finanţare, precum și a celorlalte documente care sunt afectate de modificarea
solicitată. În speţă, refacerea bugetului proiectului a fost determinată de punerea în
concordanţă a acestuia cu structura Devizului General aprobat prin HG 907/2016 faţă
de cel iniţial pus în concordanţă cu HG 28/2008, aflat în vigoare la data elaborarii
proiectului și care s-a menţinut conform art.15 din HG 907/2016. Modul de calcul al
liniei de cheltuieli diverse și neprevăzute s-a schimbat în HG 907/2016 faţă de modul
de calcul prevăzut în HG 28/2008, fapt care a determinat trecerea de la cheltuielile
eligibile la cheltuieli neeligibile a unei sume de 188.392,90 lei care va fi utilizată
numai în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. Această corelare s-a făcut la
cererea expresă a OI ADR SUD MUNTENIA.
Astfel, intervin modificări asupra Anexei 2 reprezentând Bugetul proiectului, Anexei 3
reprezentând Sursele de finanţare și Anexa 4 reprezentând Acordul cadru de
parteneriat.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş actualizarea Anexelor 2, 3 și 4 la Hotărârea C.J. Argeș nr.
174/07.07.2017 în etapa de Evaluare Tehnico-Financiară.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU
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PUNCTUL_17-PROIECT
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. 17314/19.10.2017 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;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2017, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2016 a sumei
de 337 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, potrivit
anexei nr. 1, 2 și 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de
investitii si surse de finanțare” potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.4. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru
“Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităților și a
regulamentelor locale de urbanism” conform Anexei nr. 4, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.5. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2017,
Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE , TAXE SI VENITURI
Nr. 17314/19.10.2017

VAZUT,
PRESEDINTE,
Constantin Dan MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Urmare adresei nr. 9700/26.09.2017 a Ministerului Muncii si Justitiei
Sociale – Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Arges prin care ne transmite
Anexa privind “Transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap in anul 2017”, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Arges solicita, cu adresa nr. 28221/16.10.2017 , actualizarea bugetului de
venituri si cheltuieli prin diminuarea cu suma de 110 mii lei, a transferurilor
mentionate mai sus.
Prezentam influentele acestor modificari, atat la partea de venituri cat si la
cheltuieli in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in anexa 1.
In vederea asigurarii creditelor pentru finantarea unor cheltuieli urgente,
respectiv cheltuieli de personal, aparute la unele institutii din subordinea
Consiliului Judetean, s-a analizat executia bugetara la finele trimestrului III.
Astfel, la sursele de venit “Cote defalcate din impozitul pe venit (11.25% )”, Cod 04.02.01, “Impozit pe mijloace de transport ” Cod – 16.02.02, “Alte venituri din
prestari servicii si alte activitati”, Cod - 33.02.50 s-a constatat o incasare peste
prevederea bugetara cu suma de 1860 mii lei, 125 mii lei, respectiv 15 mii lei, fapt
pentru care propunem actualizarea bugetului cu sumele mentionate mai sus.
Influentele in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 sunt prezentate
in anexa 1.
In baza Contractului de sponsorizare nr. 26/30.06.2017 al carui beneficiar
este Centrul pentru copii “Sfantul Andrei” din cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a fost virata suma de 4.22 mii lei.

Astfel, propunem actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma
mentionata mai sus, conform Anexei nr. 1.
Cu adresa nr. 2814/05.10.2017 Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrica Calinesti
solicita alocarea sumei de 40 mii lei pentru
achizitionarea unei masini de spalat rufe profesionale.
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti solicita cu adresa nr.35720/13.10.2017
suma de 229 mii lei pentru elaborare studii de fezabilitate, proiecte, expertize
tehnice, precum si suma de 30 de mii lei pentru Reparatie capitala la instalatia
electrica.
Directia Tehnica solicita, conform Referatului nr. 17193/18.10.2017
suplimentarea bugetului cu suma de 38 mii lei pentru realizarea obiectivului
„Reabilitarea si dotarea salii multifunctionale de sedinte a Consiliului Judetean”
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006,
actualizata cu modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se
utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare… “
Deoarece finantarea cheltuielilor, mentionate mai sus, se face din sectiunea
de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 337 mii lei din excedentul bugetului
local la data de 31.12.2016, influentele fiind prezentate in Anexele 1, 2 si 3.
Spitalul de Psihiatrie Vedea solicita prin adresele nr.2310/11.09.2017 si
2512/04.10.2017 suma de 200 mii lei pentru cheltuieli de functionare (utilitati,
servicii de paza etc.). Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni solicita prin adresa
nr.1846/12.10.2017 suma de 30 mii lei pentru cheltuieli de functionare (utilitati,
servicii de paza etc.).
In vederea asigurarii creditelor pentru finantarea acestora si a altor cheltuieli
urgente s-a analizat executia bugetara la finele trimestrului III si s-a examinat
posibilitatea efectuarii de virari de credite intre capitole de cheltuieli conform art.
49, alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata cu
modificarile ulterioare. Influentele in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli sunt
prezentate in Anexele nr. 1 si 2.
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Rucar solicita cu adresa nr.
264/09.10.2017 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat din
venituri proprii cu suma de 20 mii lei la sursa de venituri “Contributii din
intretinerea persoanelor asistate” cod – 33.10.13, ca urmare a incasarii peste
prevederea bugetara si cu suma de 1 mii lei la sursa de venit “Diverse venituri” cod
– 36.10.50. Influentele atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli sunt
prezentate in anexa nr. 2.

Caminul de Persoane Varstnice Mozaceni
solicita cu adresa nr.
713/09.10.2017 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat din
venituri proprii cu suma de 19.5 mii lei la sursa de venituri “Contributii din
intretinerea persoanelor asistate” cod – 33.10.13, ca urmare a incasarii peste
prevederea bugetara Influentele atat la partea de venituri cat si la partea de
cheltuieli sunt prezentate in anexa nr. 2.
Spitalul de Pediatrie Pitesti si Spitalul de Boli Cronice Calinesti solicita cu
adresele nr. 10710/11.10.2017 si respectiv nr.3393/12.10.2017, suplimentarea
bugetului de venituri si cheltuieli la “Subventiile din bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale” - (cod
43.10.33), concomitent cu diminuarea veniturilor din contractele incheiate cu
CJAS Arges in conformitate cu OUG nr.7/2017, influente ce se regasesc in Anexa
nr.2.
Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iasului solicita cu adresa
nr.12199/13.10.2017 suplimentarea bugetului cu sume incasate din donatii si
sponsorizari cu 3 mii lei (contract cu SC Dr. OETKER RO SRL), influenta ce se
regaseste in Anexa nr. 2.
Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie Stefanesti solicita cu adresa
nr.7645/05.10.2017 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 17
mii lei reprezentand venituri din prestari servicii, influenta ce se regaseste in Anexa
nr.2.
Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine solicita cu adresa nr.
1739/09.10.2017 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat din
venituri proprii cu suma de 713 mii lei la sursa de venituri” Venituri din prestari
servicii ” cod – 33.10.08, si cu suma de 37 mii lei la sursa de venit “ Alte venituri”
cod – 30.10.50, ca urmare a incasarilor aferente noilor contracte incheiate din luna
mai si pana in present. Influentele atat la partea de venituri cat si la partea de
cheltuieli sunt prezentate in anexa nr. 2.
Potrivit art. 48 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale “in
situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei
bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune
autoritatilor deliberative , pana la data de 31 octombrie , aprobarea redistribuirii
fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii”. Avand in vedere
adresa nr.15325/21.09.2017 a Serviciului Juridic Contencios din cadrul aparatului
propriu, adresa nr.1018220/09.10.2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
Arges, adresa nr.7645/05.10.2017 a Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie
Stefanesti, adresa nr.12199/13.10.2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Valea
Iasului, adresa nr.8074/11.10.2017 a Spitalului Orasenesc Costesti, adresa
nr.341/1793/06.10.2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, adresa

nr.35720/13.10.2017 a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, adresa
nr.2814/05.10.2017 a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Calinesti, adresa nr.2916/11.10.2017 a Complexului de Servicii pentru Persoane cu
Dizabilitati Vulturesti, adresa nr. 28305/16.10.2017 a Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului, adresa nr.1128/11.10.2017 a Serviciului
Public Judetean Salvamont Arges prin care solicita utilizarea sumelor disponibile
intre proiecte de investitii, propunem redistribuirea sumelor conform Anexei 3.
Potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice coordoneaza si asigura
realizarea “Programului privind elaborarea si/sau actualizarea Planurilor
Urbanistice Generale si a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente”.
Cu adresa nr. 15924/03.10.2017 Directia Amenajarea Teritoriului si
Urbanism, transmite Decontul Justificativ privind fundamentarea necesarului de
alocatii bugetare pe anul 2017, in suma de 825.21 mii lei, pentru “Elaborarea
si/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localitatilor si a
regulamentelor locale de urbanism” si
repartizarea acestora pe unitatile
administrativ-teritoriale conform Anexei 4.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1
si 2 , actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse
de finantare” potrivit Anexei nr.3 si repartizarea pe unitati administrativteritoriale a sumelor pentru “Elaborarea si/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism” conform Anexei
nr. 4.
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PUNCTUL_18-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeş, pentru trimestrul IV 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 16665/12.10.2017 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea consiliului județean nr. 138/25.03.2017 privind aprobarea
organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş,
nr. 27583/10.10.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.
16434/10.10.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1). Se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație” pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş,
pentru trimestrul IV 2017, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2). În cazul majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată, salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş se vor
stabili prin Hotărâre a Consiliului Județean Argeș în baza Art.1.(1).
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – județul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Direcției Economice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
PREȘEDINTE,
MANU CONSTANTIN DAN

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ,
VOICA IONEL

RAPORT
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş pentru trimestrul IV 2017
În conformitate cu prevederile art.11 (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării
şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Tot acelaşi act normativ mai sus arătat prevede în alineatul (3) al articolului 10 faptul că
salariile de bază pentru funcţiile de execuţie se stabilesc la nivelul gradaţiei 0.
Grilele de salarizare sunt valabile începand cu 01.10.2017, încadrându-se în sumele
aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri și cheltuieli la trimestrul IV 2017.
Sindicatul SANITAS Argeş, organizaţie sindicală reprezentativă la nivelul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş, a acordat aviz favorabil privind
propunerile cu salariile de bază pe fiecare funcţie, corespunzătoare anexelor din Legea 153/2017.
Prin adresa nr.16434/10.10.2017 a fost solicitată Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeş propunerea privind salariile de bază pe fiecare funcţie
corespunzătoare anexelor din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Ca răspuns la
adresa menţionată mai sus, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş, a
transmis propunerile prin adresa nr. 27583/10.10.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu
nr.16434/11.10.2017.
Luând act de prevederile legale mai sus arătate, vă supunem spre aprobare salariile de
bază stabilite pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Generale
de Asistență Sociala si Protecția Copilului Argeş, care fac parte din familia ocupaţională
„Administraţie” pentru trimestrul IV 2017.
Direcția Economică Direcția Juridică Administrație
Publică Locală
Director executiv,
Mocanu Eugenia Carmen

Director executiv,
Ciobanu Simona Alisa

Serviciul Resurse Umane

Șef Serviciu
Rădulescu Eliza Mihaela

Întocmit, Necșoi E.

