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

HOTĂRÂRE
privind rectificarea 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. 18603/06.11.2017 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;
Adresa nr. 246226/03.11.2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș;
Decizia nr.12/03.11.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de
investitii si surse de finantare” conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4.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. 18603/06.11. 2017

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

RAPORT

Cu adresa nr. 246226/03.11.2017 Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Arges ne comunica influentele aferente institutiei noastre rezultate din
repartizarea pe comune, orase, municipii si propriul judet Arges, a sumelor din cota
de 18,5% din impozitul pe venit aprobate prin Decizia nr. 12/03.11.2017 a Sefului
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges , dupa cum urmeaza:
- se majoreaza cu 2700 mii lei sumele alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrare (cod 04.02.04) – cota de 27% pentru bugetul
judetului;
Sursa de echilibrare mentionata mai sus a fost repartizata in functie de
solicitarile institutiilor subordonate consiliului judetean pentru finantarea
cheltuielilor de functionare si a cheltuielilor de capital .
De asemenea, in vederea asigurarii creditelor pentru finantarea unor
cheltuieli urgente, respectiv cheltuieli de functionare ale unor institutii din
subordinea Consiliului Judetean, s-a analizat executia bugetara la data de
31.10.2017 . Astfel, la sursa de venit “Cote defalcate din impozitul pe venit
(11.25% )”, Cod - 04.02.01 s-a constatat o incasare peste prevederea bugetara, fapt
pentru care propunem actualizarea bugetului cu suma de 1165 mii lei.
Influentele in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 sunt
prezentate in anexa nr. 1.
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 Anexa nr. 1.
Cu adresa nr. 888/03.11.2017 Centrul Cultural Judetean solicita rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli finantat din venituri proprii cu suma de 35 mii lei
ca urmare a incasarii peste prevederea bugetara . De asemenea, ca urmare a
infiintarii ca institutie de spectacole, solicita virarea sumei de 90 mii lei la sursa
venituri “Venituri din serbari, spectacole, manifestari culturale” –cod - 33.10.19
de la sursa de venituri “Venituri din prestari servicii” – cod – 33.10.08. Influentele
atat la partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in anexa 2.
Cu adresa nr. 1703/17.10.2017 Muzeul Judetean Arges solicita rectificarea
bugetului de venituri proprii cu suma de 75 mii lei, ca urmare a incasarii peste
prevederea bugetara. Influentele atat la partea de venituri si cheltuieli sunt
prezentate in anexa 2.
Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea Iasului solicita cu adresa nr.
13110/03.11.2017 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 6
mii lei reprezentand donatii si sponsorizari din contractele cu SC Dr. Oetker Ro
SRL si cu SC Ipee Amiral Trading Impex SA. De asemenea, solicita
suplimentarea veniturilor din contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de
Sanatate Arges – (cod 33.10.21) cu suma de 350 mii lei, precum si suplimentarea
“Subventiilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pentru acoperirea cresterilor salariale” - (cod 43.10.33) cu suma de 546 mii lei,
influente ce se regasesc in Anexa nr.2.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1 si 2 si
actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare”
potrivit Anexei nr.3.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Certificarea activităţilor Consiliului
Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu
prevederile SCAP” și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 18555/06.11.2017 Direcţiei Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Cererea de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin
dezvoltate) vizează Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
Art. 91, alin. 6, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă proiectul cu titlul ”Certificarea activităților Consiliului
Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în concordanță cu
prevederile SCAP” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2016 – 2020 pentru realizarea Obiectivului
Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu
SCAP.
ART.2. Se aprobă bugetul proiectului cu titlul ”Certificarea activităților
Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în
concordanță cu prevederile SCAP”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Certificarea activităților
Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în

concordanță cu prevederile SCAP”, în cuantum de 604.024,32 lei (inclusiv
TVA), conform Surselor de finanţare cuprinse în Anexa nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 12.080,50 lei, reprezentând
achitarea a 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului ”Certificarea activităților
Consiliului Județean Argeș și dezvoltarea abilităților personalului, în
concordanță cu prevederile SCAP”, conform Surselor de finanţare cuprinse în
Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.6. Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş – dl. Constantin
Dan MANU, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
Judeţului Argeş .
ART.7. Direcția Economică și Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.8. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcției Economice ;
Direcţiei Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2017
Nr.___
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DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ
Aprob,
Președinte
Constantin Dan MANU
Avizat,
Secretar judeţ,
Ionel VOICA
Avizat,
Vicepreședinte
Simona BRĂTULESCU

Raport privind aprobarea proiectului „Certificarea activităţilor Consiliului
Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu
prevederilor SCAP” și a cheltuielilor legate de proiect
În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă a fost lansată
Cererea de proiecte pentru „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale,
atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puţin dezvoltate, să
introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi și instituţii publice
2016-2020”.
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini unităţile administrativteritoriale – judeţe si orașe organizate ca municipii din regiunile mai puţin dezvoltate,
pentru implementarea unitară a managementului calităţii și performanţei. În acest
sens, intervenţia rezultată din acţiunile cuprinse în cadrul cererilor de finanţare va
trebui să vizeze exclusiv regiunile mai puţin dezvoltate. Proiectele ce vor fi finanţate
în cadrul acestei cereri de proiecte trebuie să fie în concordanţă cu măsurile stabilite
în Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în
autorităţi și instituţii publice 2016-2020 și să îndeplinească condiţiile stabilite în
acest ghid.

Rezultatele așteptate ale Programului Operaţional Capacitate Administrativă
sunt următoarele:
• R2: Sisteme de management al performanţei și calităţii corelate cu Planul de
acţiune în etape implementat în administraţia publică locală;
• R5: Cunoștinţe și abilităţi ale personalului din autorităţile și instituţiile publice
locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest
obiectiv specific.
Cererea de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puţin
dezvoltate) vizează Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Astfel, Consiliul Judeţean Argeş intenţionează să depună o cerere de finanţare
pentru proiectul „Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi
dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP”, în
cadrul proiectului fiind realizate o serie de activităţi de care au ca rezultat final
certificarea ISO 9001:2015 a Consiliului Judeţean Argeş. Contribuţia solicitantului
este de 2% la cheltuielile eligibile, neexistând cheltuieli neeligibile.
Faţă de cele prezentate, propunem înscrierea pe ordinea de zi a ședinţei de
consiliu judeţean, a proiectului privind aprobarea proiectului „Certificarea
activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului,
în concordanţă cu prevederilor SCAP” și a cheltuielilor legate de proiect.
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