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PUNCTUL_3-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea protocolului de colaborare între Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de
Jandarmi Județean Argeș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Argeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și Poliția Locală
Pitești și aprobarea bugetului de funcționare al Autorității Teritorială de
Ordine Publică Argeș, pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 20636/07.12.2017 al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeş;
Având în vedere:
Art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu
modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a ATOP;
Hotărârea consiliului județean nr. 33/09.03.2006 privind aprobarea acordului
de parteneriat dintre Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş,
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş şi Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Argeş;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de Jandarmi Județean
Argeș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Argeș și Poliția Locală Pitești, pentru perioada
01.01.2018 - 31.12.2018, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Argeș, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş,
Direcţia Economică şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeș;
Directiei Economice ;
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş;
Inspectoratului de Poliție al Judeţului Argeş;
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş;
Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș;
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș;
Poliției Locale Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2017
Nr.__
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Aprob,
Preşedinte
Constantin Dan MANU
Vizat,
Secretar Judeţ
Ionel VOICA
RAPORT
Privind incheierea protocolului de colaboare între ATOP Argeş şi Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul de Politie al Judetului Arges,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi Arges, Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca
Arges, ISU Arges si Politia Locala Pitesti
si a bugetului de functionare a ATOP Argeş pe anul 2018

Autoritatea de Ordine Publica (ATOP) este un organism independent cu rol consultativ,
fară personalitate juridică, care s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Argeş
pe perioada mandatului 2016-2020, conform Hotărârii Consilului Judetean Arges nr. 39/
25.08.2016, si care isi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/ 2002,
privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi în baza H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a ATOP.
Evoluţiile şi transformările înregistrate în societatea românească în toate domeniile vieţii
socio-economice si spirituale în directia consolidarii statului de drept si a unei societati civile
democratice au generat din pacate si amplificarea unor fenomene negative concretizate in
general prin cresterea numarului de delincventi si diversificarea categoriilor profesionale de
persoane care comit fapte antisociale, o mare parte din acestea provenind din randul tinerilor si
chiar al minorilor.
Printre principalii factorii care genereaza aceasta situatie mentionam:
- lipsa unui cadru familial si existenta unor familii dezorganizate
- migratia parintilor in strainatate pentru gasirea unui loc de munca
- cresterea abandonului scolar si parasirea timpurie a scolii
- consumul de bauturi alcoolice si substante halucinogene
- somajul si scaderea accentuata a nivelului de trai pentru unele categorii sociale
defavorizate.
In acest context, tot mai multi tineri si copii migreaza din mediul rural si practica cersetoria
in strada in principalele intersectii, in zonele aglomerate sau unde sunt amplasate institutii ale
administratiei publice locale, institutii financiar-bancare, lacasuri de cult din Municipiul Pitesti,

Campulung si Curtea de Arges, ceea ce dezvolta un sentiment de nesiguranta civica si un
impact negativ in randul opiniei publice.
Avand in vedere ca aceste fenomene necesita o abordare interdisciplinara, a fost incheiat
un protocol de colaborare intre AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA, Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul de Politie al Judetului
Arges, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Arges si Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei
de Munca Arges, prelungit anual. Ulterior, prin HCJ Nr.90/2008 au fost incluse ca parteneri si
Consiliile locale din Mun. Pitesti, Campulung si Curtea de Arges, iar prin HCJ nr. 259/2013Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges.
Obiectul acestui protocol il constituie stabilirea cadrului de colaborare in urmatoarele
domenii:
- Reintegrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc institutiile de protectie a
copiilor;
- Limitarea fenomenului migratiei si cersetoriei persoanelor in/din Judetul Arges si
judetele limitrofe.
Pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor stabilite prin protocol pentru cel de-al doilea
colectiv (Migratie si Cersetorie), la nivelul celor 3 municipii s-au constituit colective mixte care
actioneaza saptamanal in zonele si in intervalele de timp impuse de situatia operativa.
Tinand cont de problematica variata cu care s-au confruntat si in anul 2016 membrii
colectivelor care actioneaza pe raza celor trei municipii, se poate concluziona ca rezultatele
obtinute, preponderent pozitive, cu efect benefic pentru climatul de ordine si siguranta civica, in
special in Mun. Pitesti, sunt o consecinta fireasca a manierei profesioniste in care au abordat si
solutionat cazurile generate de situatia operativa din strada, omogenitatii acestora, precum si
experientei in domeniu, acumulate in timp.
Pe intreaga perioada a anului 2017, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, a prezentat
concluziile si masurile preconizate in cadrul intalnirilor de lucru realizate la nivelul Prefecturii Jud.
Arges, a informat prin mijloace mass-media opinia publica cu privire la efectele negative ale
incalcarii normelor de convietuire sociala, ceea ce s-a concretizat prin reducerea numarului
persoanelor minore si majore, care apeleaza la cersetorie.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, pentru atingerea scopului propus (prevenirea,
combaterea si limitarea fenomenului migratiei si cersetoriei), este importantă atingerea următoarelor
obiective:
Pe termen scurt:
stabilirea unui grup de lucru, în care să fie implicate institutiile judetene şi societatea civilă, în
special organizaţii non-guvernamentale furnizoare de servicii sociale persoanelor defavorizate şi
de apărare a drepturilor omului;
elaborarea unei strategii comune de lucru;
realizarea unei analize diagnostic;
crearea unei baze de date cu persoanele care practică cerşetoria;
punerea în legalitate a persoanelor care cerşesc, privind actele de identitate;
iniţierea unei campanii publice de sensibilizare şi conştientizare a opiniei publice cu privire la
pericolele sociale ale cerşetoriei şi pentru a nu mai incuraja acest fenomen;
editarea unor afişe cu caracter preventiv şi informativ ce vor fi expuse în comunitate;
desfăşurarea de sesiuni de informare în lăcaşurile de cult şi în unităţile de învăţământ.

Pe termen mediu:

cunoaşterea situaţiei reale a minorilor şi a persoanelor majore care practică cerşetoria pe raza
jud. Arges şi monitorizarea fenomenului;
prevenirea comiterii unor infracţiuni de către persoanele care cerşesc şi creşterea gradului de
siguranţă publică în judet;
sensibilizarea autorităţilor locale, precum şi sprijinirea acestora şi a iniţiativelor societăţii civile
privind organizarea adăposturilor şi a centrelor de zi, la nevoie crearea de noi centre sociale.
Pe termen lung:
diminuarea numărului de persoane care practică cerşetoria;
creşterea capacităţii de intervenţie a instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale in oferirea
suportului acestor categorii defavorizate de persoane;
reintegrarea socială a persoanelor care cerşesc şi acordarea de sprijin copiilor cerşetori şi
familiilor acestora aflate în situaţie de dificultate.

Scopul acestei iniţiative este de a elabora, dezvolta şi implementa un program care să
asigure prevenirea şi diminuarea cerşetoriei prin cooperarea între mai multe instituţii şi
organizaţii şi un program strategic coerent, cu obiective pe termen scurt, mediu şi lung, adresate
atât grupului ţintă, cât şi comunităţii argesene. Institutiile partenere, conform protocolului, au
asigurat logistica necesara pe baza unui buget construit si aprobat de Consiliul Judetean Arges.
In sedinta ordinara a ATOP Arges din data de 27.11.2017, a fost aprobat bugetul pe anul
2018, conform anexei nr 175/27.11.2017.
Fata de cele prezentate, va supunem aprobarii includerea pe ordinea de zi a sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Arges, proiectul de hotarare privind:
prelungirea protocolului de colaborare intre AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE
PUBLICA,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges,
Inspectoratul de Politie al Jud. Arges, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, Agentia
Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta Arges si a Politiei Locale Pitesti., în perioada 01.01 – 31.12.2018.
aprobarea bugetului ATOP pe anul 2018, conform anexei.

Preşedinte A.T.O.P
Dorin MĂRĂŞOIU

Redactat,
Anghel Ionel
Honcu Iuliana
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PUNCTUL_4-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2018 în domeniul ordinii
publice la nivelul Judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr.20780/08.12.2017 al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș;
Având în vedere:
Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române,
actualizată și republicată;
Art. 20-23 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publică ;
Art.91 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, 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 Planul strategic pentru anul 2018 în domeniul ordinii publice
la nivelul Judeţului Argeş, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă suma de 90.700 lei pentru continuarea implementării și derulării
proiectelor de interes public la nivel judeţean, în anul 2018 din bugetul Judeţului
Argeș, în limita sumelor disponibile.

ART.3. Direcția Economică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeș și
Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș;
Direcției Economice;
Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea, Cod 110053, Nr. 1,
Cam. 197, 198, int.171, etajul V
Telefon / Fax: 0248.220132
NR.188/06.12.2017
APROB
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
Vizat,
Secretar Judeţ
Ionel VOICA
RAPORT
privind Planul Strategic pentru anul 2018 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului
Argeş
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, s-a constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Argeş şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002. Această autoritate funcţionează
în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea
administrativ teritorială în care funcţionează şi prin activitatea sa, asigură reprezentarea şi
promovarea intereselor comunităţii în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi securitate
publică.
În conformitate cu prevederile art.20 – 23 ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului României
nr.787/2002, vă adresez rugămintea de a supune analizei în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean
Argeş, a Planului Strategic pentru anul 2018 cu privire la priorităţile în domeniul ordinii publice
la nivelul Judeţului Argeş.
Vă rog să fiţi de acord ca suma prevăzută în Planul Strategic, să fie finanţată în limita
sumelor disponibile în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Argeş.
Documentul a fost discutat în şedinţa ordinară a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică din
data de 05.12.2017 şi aprobat în unanimitate.
Preşedinte
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Dorin MĂRĂŞOIU
Întocmit,
Secretariat executiv
Inspector Trăistaru Constantin

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_5-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A. a unui cilindru compactor de 8 tone cu tamburi metalici aflat în
patrimoniul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 20640/07.12.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și actualizată;
Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată;
Contractul de furnizare nr. 18858/09.11.2017 încheiat cu S.C. WIRTGEN
ROMANIA S.R.L.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unui cilindru compactor de 8 tone cu tamburi metalici, aflat în
patrimoniul Județului Argeș, identificat potrivit anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de dare în administrare a bunului evidenţiat în anexa la prezenta
hotărâre.

ART.3. Direcția Tehnică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș ;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

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

Date de identificare cilindru compactor de 8 tone cu tamburi metalici

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

2.1.20.6.1.

Cilindrul
Compactor –
vibrator 8
tone cu
tamburi
metalici

Seria H1860334

Nr.
|Înmatriculare

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala
de
amortizare

2017

2017

339.150,00

4 ani
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Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
Ca urmare a Contractului de furnizare nr. 18858/09.11.2017 încheiat cu S.C. WIRTGEN
ROMANIA S.RL., anexat la prezentul raport, Judeţul Argeş a achiziţionat 1 Cilindru Compactor
– vibrator 8 tone cu tamburi metalici. Cilindru Compactor – vibrator 8 tone cu tamburi metalici a
fost predat in baza Procesului verbal de predare primire nr. 262, din data de 23.11.2017, avand
urmatoarele caracteristici:
Cod
clasificare

Denumirea
bunului

2.1.20.6.1.

Cilindrul
Compactor –
vibrator 8
tone cu
tamburi
metalici

Elemente de
identificare

Seria H1860334

Nr.
|Înmatricula
re

Anul
dobândir
ii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala
de
amortizare

2017

2017

339.150,00

4 ani

In temeiul art. 123 al Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată, al art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicată, propunem darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A a Cilindru Compactor – vibrator 8 tone cu tamburi metalici aflat în patrimoniul
judetului Argeş.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
STOICEA ALIN
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PUNCTUL_6-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor spaţii situate în incinta
Palatului Administrativ
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 20776/08.12.2017 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
H.G.nr.1031/11.12.2013
privind
transmiterea
imobilului
„Palat
Administrativ”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului
Afacerilor Interne – Instituția Prefectului - Județul Argeş în administrarea
Consiliului Judeţean Argeş;
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;
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 darea în folosinţă cu titlu gratuit, până la data de 31.12.2018, a
unor spaţii situate în incinta Palatului Administrativ, în care funcţionează instituții
de interes local, identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor
încheia Protocoalele de dare în folosință gratuită a spațiilor identificate în anexa 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.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

ANEXA
La Hot. Nr…………/…………….

Denumire institutie

Spatiul atribuit

ADI Servsal Argeş

Et. 3: cam. 145;
Et. 5: cam. 204, 205, 217
Et. 2: cam.81,82,83,84,85,86,
104,105;
Et. 3: cam. 148;
Et. 2: cam. 90
Parter: cam. 21;
Et 3: cam. 132 .
Parter: cam. 18, 19, 20

RADPP Jud Argeş

Crucea Roşie Argeş
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Structura Teritoriala pentru Probleme
Speciale
S.P.J. Salvamont Argeş
ADR Sud Muntenia
ATOP
Direcţia Judeţeană de Statistică

Agentia Nationala pentru Locuinte
Autoritatea Electorala Permanenta
Cartel Alfa Filiala Arges
Blocul National Sindical
Agentia Domeniilor Statului
Serviciul de Protectie si Paza
Direcţia Judeteana pentru Cultură si Culte
Patrimoniul Cultural National Arges
AGERPRES
Agentia Nationala Impotriva Traficului de
Persoane Pitesti
Asociatia Revolutionară
Club 22 CC Bucuresti

Durata
protocolului
31.12.2018
31.12.2018

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Et. 5: cam. 191, 192
Et. 3: cam. 116, 117, 118
Et. 5: cam. 197 şi 198, Boxă
Subsol: cam. 1,12; Parter: cam.
27, 28, Et. 4: cam. 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 182 (Arhivă)
Et. 5: cam. 193

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Et. 5: cam. 200
Et. 5: cam. 201
Et. 5: cam. 199
Mezanin cam. 50
Et 3: cam. 133
Et. 2: cam. 108, 109, 110, 111,
112, Arhivă
Et. 5: cam. 195
Et.5: cam. 187

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Et. 2: cam. 89

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018
31.12.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr. 1031/11.12.2013 imobilul Palat Administrativ situat
în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, aflat în proprietatea publică a statului a fost transmis din
administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Argeş în administrarea
Consiliului Judeţean Argeş. Potrivit art. 4 al acestei hotărâri de guvern, Consiliul Judeţean Argeş
poate asigura folosinţa gratuită a spaţiilor deţinute şi altor instituţii de interes local şi utilitate
publică, ca urmare a solicitărilor acestora.
În temeiul art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată, al art. 874 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată,
propunem darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor spaţii situate în incinta Palatului
Administrativ, în care funcţionează instituţii de interes local, evidenţiate conform anexei la
prezentul raport.
În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

Întocmit
Mihai Barbu

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_ 7-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a
unui teren în suprafață de 370,75 mp, situat în Pitești, B-dul I.C. Brătianu,
nr. 62
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 20870/11.12.2017 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 Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului nr. 2771/08.12.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 20773/08.12.2017;
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 darea în folosință gratuită, până la data de 19.03.2028,
Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a terenului în suprafață de 370,75 mp,
situat în Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr. 62, aflat în domeniul public al Județului
Argeș, în vederea construirii unei clădiri în care să funcționeze oficiul parohial al
bisericii cu hramul Izvorul Tămăduirii, 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 ;
Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

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 370,75 mp,
situat în Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr. 62

Prin adresa nr. 2771/08.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
20773/08.12.2017, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului solicită darea în folosință gratuită a
unui teren în suprafață de 370,75 mp, aflat în imediata apropiere a bisericii cu hramul Izvorul
Tămăduirii, situată în Pitești, b-dul I.C. Brătianu, nr. 62, în vederea construirii unei clădiri în care
să funcționeze oficiul parohial.
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 Arhiepiscopii Argeșului și Muscelului a
terenului în suprafață de 370.75 mp, situat în Pitești, b-dul I.C. Brătianu, nr. 62, identificat
conform planului de situatie anexat, până la data de 19.03.2028, în vederea construirii unei
clădiri în care să funcționeze oficiul parohial.
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

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_8-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 20768/08.12.2017 al Secretarului Județului Argeș;
Având în vedere:
H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru
protecţia copilului;
Art. 115 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată;
Art.91, alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale;
Adresa Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului
Argeș nr. 34142/05.12.2017;
Adresa Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș nr.
11730/29.11.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului
Argeș, cu următorii membri:
Membru titular Popescu Mihaela – inspector social - reprezentant al
Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Argeș;

• Membru supleant Moldoveanu-Horlaville Daniela – director
executiv – reprezentant al Agenției Județene de Plăți și Inspecție
Socială Argeș.
ART.2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor îndeplini atribuțiile prevăzute de
H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
208/31.08.2017 se modifică corespunzător.
ART.4. Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului și persoanele
nominalizate la articolul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Argeș;
Persoanelor nominalizate la art. 1, prin grija Direcției Generale de
Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017,
Nr.__

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SECRETAR JUDEȚ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon/Fax: 0248.210.590
www.cjarges.ro

APROB
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind modificarea Componenței Comisiei pentru Protecția
Copilului Argeș
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017 s-a aprobat
înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș.
Prin adresa nr. 34142/05.12.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, solicită desemnarea unui alt reprezentant din partea Agenției
pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș, ca membru titular al Comisiei pentru
Protecția Copilului Argeș,
Prin adresa nr. 11730/29.11.2017, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială
Argeș, ne aduce la cunoștință că și-a desemnat alți reprezentanți în Comisia
pentru Protecția Copilului Argeș, respectiv:
Doamna Popescu Mihaela - inspector social- membru titular
Doamna Moldoveanu Horlaville Daniela - director executiv- membru
supleant
Față de cele prezentate, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre în
acest sens.
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_9-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse
agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2018
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 18580/10.11.2017 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr.18071/31.10.2017;
Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 18580/07.11.2017;
Art. 91, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
Avizul secretarului judetului
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 aprobă preţurile medii la principalele produse agricole în vederea
evaluării arendei, pe anul 2018, contribuabililor din judetul Argeș care realizează
venituri din arendare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică şi Direcţia pentru Agricultură Județeană Argeș vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

ART.3. Seviciul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica hotărârea :
Instituţiei Prefectului – Judetul Argeş;
Direcţiei Economice;
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;
Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr._____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
ANEXA
la Hotararea nr. ____/_______2017
Preturile medii pe anul 2018 la principalele produse agricole
ce fac obiectul arendei achitate in natura
Nr.
Crt.

Denumirea produselor agricole

1
2
3

Grau de panificatie
Grau furaj
Orz furaj

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Orz pentru bere
Ovaz
Porumb
Floarea soarelui
Rapita
Morcov
Ceapa
Castraveti
Telina
Tomate
Varza alba
Usturoi
Ardei
Vinete
Mere
Prune
Struguri
Pere
Cartof
Sfecla furajera
Miere
Pajisti naturale (fan)
Pajisti naturale masa verde

Preturile medii
pentru anul 2017 –
(lei/to)

Preturile medii
propuse pentru
anul 2018.
(lei/to)

550
500
500

500
400
400

600
500
500
1100
1100
1700
1800
1500
3500
1400
1000
6000
1500
900
1200
1000
2000
2000
1000
700
25000
500
60

450
400
450
1100
1100
1300
1350
1400
3000
1400
1000
6000
1500
900
1200
1000
2000
2000
1000
700
25000
400
60

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Directia Economica
Nr.18580/10 .11.2017.
VIZAT,
SECRETAR,
IONEL VOICA

AVIZAT,
PRESEDINTE,
MANU CONSTANTIN DAN

RAPORT
privind aprobarea preturilor medii la principalele produse
agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2018
In conformitate cu prevederile art. 84 ”Stabilirea venitului net anual din cedarea
folosintei bunurilor ’’ , alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, ” In cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor
agricole din patrimoniul personal,
venitul brut se stabileste
pe baza raportului
juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau
echivalentul in lei al veniturilor in natura primite”.
In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor
medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene, ca urmare a
propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal.Aceste hotarari se transmit in
cadrul aceluiasi termen administratiilor judetene ale finantelor publice, pentru a fi comunicate
unitatilor fiscale din subordine, astfel incat contribuabilii de pe raza judetului, care realizeaza
venituri din arendare, sa-si poata indeplini in bune conditii obligatiile declarative ce le revin.
In acest sens Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges a inaintat adresa nr.
240136/27.10.2017, iar Directia pentru Agricultura Arges a comunicat prin adresa nr.
5522/06.11.2017
propunerile pentru anul 2018 in ceea ce priveste preturile medii la
principalele produse agricole ce fac obiectul arendei achitate in natura si supuse impozitului
conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform anexei nr.1 la prezenta.
In vederea stabilirii cotei de impozit ce trebuie achitata in conformitate cu prevederile
art.84, alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, supunem spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Judetean Arges propunerile
din anexa nr.1.
DIRECTOR EXECUTIV,
MOCANU CARMEN
SEF SERVICIU BUGET,
IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
ZAMFIR LARISA

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_10-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de asociere pentru secția externă din comuna
Aninoasa încheiat între Județul Argeș, Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Piteşti și Comuna Aninoasa

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 20765/08.12.2017 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
Art. 91 alin. 1, lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, actualizată;
O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Hotărârea nr. 58/31.10.2017 a Consiliului Local al comunei Aninoasa prin
care s-a aprobat rezilierea contractului de asociere nr. 14787/19.11.2013
încheiat între Consiliul Județean Argeș, Școala Populară de Arte și Meserii
Pitești și Comuna Aninoasa;
Adresa Primăriei comunei Aninoasa înregistrată la Consiliul Județean Argeș
sub nr. 19681/21.11.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 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 rezilierea contractului de asociere pentru secția externă din
comuna Aninoasa încheiat între Județul Argeș, Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Piteşti și Comuna Aninoasa.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
147/21.08.2013 se modifică corespunzător.
ART.3. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ, Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Piteşti și Comuna Aninoasa vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului - Județul Argeș;
Serviciului Relații Internaționale, Cultură, Învățământ;
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti;
Comunei Aninoasa.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Data astăzi __________2017,
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE CULTURĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
NR. ..............
APROB
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

RAPORT
privind rezilierea contractului de asociere înregistrat la Consiliul Județean Argeș cu
nr.14787/19.11.2013, încheiat în vederea afirmării identității locale prin conservarea,
promovarea, transmiterea și valorificarea tradițiilor de țesut-cusut specifice zonei
Aninoasa
Prin adresa nr. 19681/21.11.2017, Primăria comunei Aninoasa solicită rezilierea
contractului de asociere înregistrat la Consiliul Județean Argeș cu nr.14787/19.11.2013, aprobat
prin HCJ nr.147/21.08.2013, privind asocierea dintre Consiliul Județean Argeș și comuna
Aninoasa, în vederea înființării unei secții externe de meșteșuguri (Țesut-Cusut) a Școlii
Populare de Arte și Meserii Pitești.
Având în vedere faptul că, prin hotărârea Consiliului Local Aninoasa nr. 58/31.10.2017, a
fost aprobată rezilierea contractului mai sus menționat, vă supunem spre aprobare iniţierea unui
proiect de hotărâre în vederea rezilierii contractului de asociere înregistrat la CJ Argeș cu
nr.14787/19.11.2013 între Consiliul Județean Argeș, Soala Populară de Arte și Meserii Pitești și
Comuna Aninoasa.
Prevederile HCJ nr.147/21.08.2013 se modifică conform celor menționate mai sus.

Șef serviciu,
Roxana Stoenescu
Aviz legalitate,
Liviu Robert CIORTAN

Întocmit: Isabela Chirețu/1 ex.

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_11-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 20330/06.12.2017 al Direcției Asistență Medicală
și Protecție Socială;
Având în vedere :
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Dispoziția Președintelui nr.317/01.09.2015 privind modificarea și completarea
structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
Hotrârea Consiliului Județean Argeș nr. 75/30.03.2017 privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
Adresa nr.2195 din data de 29.11.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș
cu nr.20330 din data de 04.12.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
valabil cu data de 01.01.2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
ART.2. Începând cu data adoptării prezentei, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 75 din data de 30.03.2017 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2017
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 20330 din 06.12.2017
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 75 din 30.03.2017 Anexa nr. 2
a fost aprobat statul de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1 din O.M.S. nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni a elaborat statul de funcţii, în
conformitate cu prevederile: Dispoziției nr. 317 din 01.09.2015 pentru modificarea
și completarea structurii organizatorice; O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru
modificarea şi completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor
de personal; O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr. 975/2012 privind
organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul
unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților
administrației publice locale; O.M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea
ambulatoriului de specialitate al spitalului; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale în unităţile sanitare, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice, precum și ale altor acte normative secundare și incidente
specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 2195 din 29.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Argeș
cu nr. 20330 din 04.12.2017, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
a solicitat aprobarea statului de funcții conform anexelor.
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 aprobarea statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni.
Astfel, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 75 din
30.03.2017 își încetează aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
precum și statul de funcții.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Consilier Cabinet Președinte,
Dr. Anci IONESCU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Inspector superior,

Consilier juridic,

Cristina LAZĂR

Aurora TĂNASE

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_ 12- PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 21102/13.12.2017 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
Având în vedere:
Art.91, alin.(3) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
republicată și actualizată;
O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 132/25.05.2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș R.A.;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 145/19.12.2016 privind aprobarea
tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public
și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2017;
Hotărârea nr. 8/29.11.2016 a Consiliului de Administrație al Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș
R.A;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă tarifele practicate de Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș, pentru anul 2018, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A. și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului
Argeș R.A.;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.
C.U.I. 27457340, Nr. Reg. Comerțului J 03/981/2010, Com. Bradu,
Sat Geamăna, nr. 623, Jud. Argeș
Tel. 0248/217800, Tel. Fax 0248/266111

APROB,
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
VICEPREŞEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ
RAPORT
Prin Hotărârea nr. 132/25.05.2017 a Consiliului Judeţean Argeş a fost aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare al RADPP – Argeş actualizat, care stipulează că
tarifele practicate de regie în relaţiile cu beneficiarii prestaţiilor efectuate sunt avizate de
Consiliul de Adminstrație şi supuse aprobării Consiliului Judeţean Argeş.
Potrivit Hotărârii nr. 145/19.12.2016 a Consiliului Judeţean Argeş, tarifele practicate
de Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Argeş R.A au fost aprobate cu
valabilitate până la data de 31.12.2017.
Având în vedere valabilitatea contractelor de prestări servicii, încheiate cu
beneficiarii regiei până la data de 31.12.2017, precum şi necesitatea încheierii noilor contracte
pentru anul 2018, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Argeş, tarifele actualizate ce
urmează a fi practicate de către R.A.D.P.P. Argeş R.A. în anul 2018. Menţionăm că, tarifele
pentru serviciile prestate se stabilesc pe baza analizei situaţiei economico-financiare a regiei,
precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi tarifelor în
economie.Tarifele au fost individualizate în funcție de tipologia activităților și serviciilor prestate
de regie, fiind evidențiate cheltuieli ce intră în componența acestor tarife, precum și cotele
procentuale ce revin anumitor cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli materiale;
cheltuieli salariale (salarii de bază, sporuri, drepturi de persoanal ocazionale conform
prevederilor Contractului colectiv de muncă)
-cheltuieli indirecte calculate în procent de 10% aplicat la totalul cheltuielilor directe și
reprezintă:
a) cheltuieli cu retribuțiile personalului de conducere, tehnic, economic, administrativ;
b) cheltuieli ocazionate de protecția muncii;
c) cheltuieli cu pregătirea, perfecționarea profesională și creșterea competenței;
d) cheltuieli cu energia electrică, apa, canalizare, salubritate, alte cheltuieli
administrative;
e) cheltuieli ocazionate de procurarea si actualizarea programelor IT;
f) alte cheltuilei specifice.
5% cota profit
Pe lângă aceste tarife pentru serviciile prestate de regie, sunt supuse aprobării, tarifele
pentru manopera aferentă diverselor lucrări specifice executate de formația de lucru a regiei.

Acestea din urmă, provin din tarifele de servicii prestate de regie și conțin în structura lor numai
cheltuielile salariale, întrucât celelalte elemente se regăsesc în componența devizelor de lucrări
întocmite pentru realizarea lucrărilor respective.
În procedura de actualizare a nivelului tarifelor regiei, s-a ţinut cont de următoarele:
aplicarea noilor măsuri în domeniul fiscal şi a legislaţiei naţionale salariale şi anume:
OUG 79/10.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal;
OUG 82/16.11.2017 privind modificarea si completarea unor acte normative;
HG 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
Având în vedere, dificultăţile cu care s-a confruntat regia de-a lungul anilor în recrutarea
personalului calificat, la stabilirea salariilor au fost aplicate principiile generale privind politica
de remunerare şi recomandările privind buna guvernanţă: păstrarea competitivităţii în piaţa de
remunerare; necesitatea asigurării unui tratament nediscriminatoriu între categoriile de personal.
evoluţia indicelui preţurilor de consum, care a determinat creşterea componentei
materiale folosită în fundamentarea tarifelor ;
Alăturat, vă prezentăm anexele cuprinzând propunerile de tarife ce vor fi practicate
de regie în anul 2018, tarife ce au fost avizate de Consiliul de Administraţie al R.A.D.P.P. Argeş
R.A. prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11/28.11.2017.
Faţă de cele prezentate vă supunem aprobării includerea pe ordinea de zi a primei
şedinţe ordinare a Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce
vor fi practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş în anul 2018.

DIRECTOR GENERAL,
Eduard Dumitru CIOCNITU

Vizat Consilier juridic,
Veronica TRAŞCA

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_13-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea organigramei Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și a statului de funcţii al
Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni(CITO), precum şi
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al CITO Tigveni
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 20969/12.12.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, actualizată;
Art. 91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea organigramei Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, potrivit anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă modificarea și completarea statului de funcții al Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, potrivit
anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 138/25.05.2017, Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş
nr. 223/31.08.2017 și Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş
nr.34/25.02.2016 se modifică corespunzător prevederilor art. 1, 2 și 3.
ART.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului - Județul Argeș;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
Pitesti, Calea Dragasani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

___________________________________________________________________________
__________
Nr.34945 / 11.12.2017
APROB,
PREŞEDINTE
1.1.1.1
CONSTANTIN DAN MANU
DE ACORD
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

RAPORT
Prin Hotărârea nr.138/25.05.2017 s-a aprobat organigrama instituţiei pentru anul 2017,
iar prin Hotărârea nr.223/31.08.2017, s-a aprobat statul de funcţii al Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupaţională Tigveni ( anexa 22) , structura actuală a instituţiei fiind :
PREVĂZUT

TOTAL POSTURI : Aparat propriu +centre+Asist.Maternali din care

1700

APARAT PROPRIU

521

ASISTENŢI MATERNALI

330

FUNCŢIONARI PUBLICI

167

DIRECTORI

3

ŞEFI SERVICII /BIROURI :
- funcţionari publici FUNCŢIONARI PUBLICI DE EXECUŢIE

17
147

PERSONAL CONTRACTUAL :
-aparat propriuŞEFI SERVICII/BIROURI - personal contractual -

24

PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUŢIE

22

2

UNITĂŢI SUBORDONATE

1179

CENTRE COPII

668

CENTRE ADULŢI

511

Prin Hotărârea nr.86/29.09.2016 , modificată ulterior prin Hotărârea nr.96/30.03.2017 Consiliul
Judeţean a aprobat Planul de Restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni,
conform căruia 97 de persoane adulte cu dizabilităţi , în urma evaluării, sunt eligibile pentru a intra în
procesul de dezinstituţionalizare, pentru care se vor dezvolta 12 locuinţe protejate şi centre de zi, într-un
raport de 4 LP /1 CZ.
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni a detinut Licenta de Functionare
Provizorie nr.3248/10.06.2016 pentru un an (10.06.2016-10.06.2017), iar in urma verificarii indeplinirii
standardelor minime de calitate, care stau la baza acreditarii/reacreditarii, de catre reprezentanti ai
Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala Arges, prin Raportul de evaluare/monitorizare în teren servicii
sociale nr.7142/14.07.2017, inregistrat la D.G.A.S.P.C. Arges sub nr.19139/19.07.2017, s-a propus
neacordarea acreditarii serviciului social.
În data de 09.10.2017 s-a depus o noua cerere de acreditare/reacreditare serviciu social
nr.27304/09.10.2017. In urma evaluarii dosarului de catre reprezentantii Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Dizabilitati, ni s-a transmis adresa in format electronic în data de 20.10.2017, înregistrată la
D.G.A.S.P.C. Arges sub nr.29019/20.10.2017, prin care ne solicita completari/modificari cu privire la
respectarea raportului angajat/beneficiar, conform prevederilor HG 867/2015 modificata si completata
prin HG nr.584/2016 , respectiv 1/1.
Avand in vedere faptul ca in cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni sunt
inscrisi un numar de 233 beneficiari de servicii sociale, in ultimul stat de functii aprobat, respectiv anexa
22 la Hotărârea nr. 223/31.08.2017 a Consiliului Judeţean Argeş avem aprobat un numar total de 128
posturi din care ocupate 123, pentru respectarea raportului angajat/beneficiar, conform prevederilor HG
867/2015 modificata si completata prin HG nr.584/2016, respectiv 1/1, în vederea obţinerii licenţei de
funcţionare fără de care centrul ( serviciul social) nu poate funcţiona şi totodată nu poate intra în procesul
de restructurare deoarece pentru a face acest lucru serviciul trebuie licenţiat, propunem modificarea
statului de functii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională prin mărirea numărului de posturi
de la 128 la 233, cu un număr de 105 posturi după cum urmează :
- 3 posturi de asistent social grad practicant S
- 3 posturi de psiholog grad practicant S
- 2 posturi de psihopedagog S
- 3 posturi de kinetoterapeut S
- 6 posturi de terapeut ocupaţional S
- 3 posturi de educator S
- 2 posturi de dietetician PL
- 2 posturi de nutriţionist PL
- 2 posturi de asistent medical de igienă PL
- 3 posturi de asistent de fiziokinetoterapie PL
- 5 posturi de instructor de ergoterapie M
- 10 posturi de asistent medical generalist PL/SSD/S
- 29 posturi de infirmieră G
- 2 posturi de administrator M
- 3 posturi de muncitor calificat la bucătărie
- 4 posturi de muncitor calificat cu atribuţii de fochist
- 3 posturi de muncitor calificat cu atribuţii de lenjereasă

-

5 posturi de muncitor calificat în întreţinere
3 posturi de muncitor necalificat la bucătărie
3 posturi de spălătoreasă
7 posturi de îngrijitor
2 posturi de şofer

Menţionăm că noile posturi create nu vor fi bugetate în vederea ocupării, având în vedere faptul
că centrul de află în proces de dezinstituţionalizare şi restructurare, ele fiind prevăzute pentru respectarea
raportului angajat/beneficiar, în vederea licenţierii serviciului social.
De asemenea, urmare completărilor de mai sus, propunem modificarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, aprobat prin
Hotărârea nr.34/25.02.2016, anexa 23, a Consiliului Judeţean Argeş, prin reducerea capacităţii centrului
de la 250 de locuri la 233 de locuri, conform numarului de beneficiari ai centrului la momentul actual,
precum şi prin adaptarea la noul stat de funcţii.

Astfel, urmare modificărilor de mai sus , structura instituţiei se prezintă astfel
PREVĂZUT
TOTAL POSTURI : Aparat propriu +centre+Asist.Maternali din care

1805

APARAT PROPRIU

521

ASISTENŢI MATERNALI

330

FUNCŢIONARI PUBLICI

167

DIRECTORI

3

ŞEFI SERVICII /BIROURI :

17

- funcţionari publici FUNCŢIONARI PUBLICI DE EXECUŢIE

147

PERSONAL CONTRACTUAL :

24

-aparat propriuŞEFI SERVICII/BIROURI - personal contractual -

2

PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUŢIE

22

UNITĂŢI SUBORDONATE

1284

CENTRE COPII

668

CENTRE ADULŢI

616

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Argeş,
organigrama DGASPC Argeş, statul de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională

Tigveni şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni , cu modificările de mai sus.
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PUNCTUL_14-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 21153/13.12.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Art. 91, alin.5, lit.a), pct.2 coroborat cu art. 92 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicată și actualizată;
H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.902/11.12.2017
privind desemnarea a trei reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Argeș în Colegiul Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Avizul comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă componența Colegiului Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, astfel:
1. Secretarul Județului Argeș;
2. Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș;

3. Directorul adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș;
4. Directorul general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș;
5. Șef Serviciul Resurse Umane;
6. Șef Serviciul Management de Caz pentru Copil;
7. Șef Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități;
8. Șef Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
9. Șef Serviciul Evidență și Plată Prestații Sociale;
10.Șef Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic,
Migrație, Repatrieri și Telefonul copilului;
11.Șef Serviciul Secretariatul Comisiei pentru ProtecțiaCopilului și al
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
12.Șef Serviciul Financiar – Contabil și Buget;
13. Șef Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență
Socială și Incluziune Socială;
14.Șef Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței
Sociale și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale;
15. Șef Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare;
16.Șef Biroul Audit Public Intern;
17.Șef Biroul Juridic, Contencios;
18.Șef Biroul Adopție și Postadopție;
19.Șef Biroul Management de Caz pentru Adulti și Monitorizare Setrvicii
Sociale;
20. Șef Biroul Managementul Calității Serviciilor Sociale și Control Intern;
21.Șef Biroul Financiar, Contabilitate, Salarizare;
22.Șef Biroul Buget, Execuție Bugetară;
23.Șef Biroul Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale;
24.Reprezentant al Consiliului Județean Argeș;
25.Reprezentant al Consiliului Județean Argeș;
26.Reprezentant al Consiliului Județean Argeș.
ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și
persoanele nominalizate la art. 1 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Cu data adoptării prezentei Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
40/25.08.2016, modificată și completată, își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județul Argeș;

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
persoanelor nominalizate la art. 1, prin grija Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
Pitesti, Calea Dragasani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

___________________________________________________________________________
__________
Nr.35120 / 12.12.2017
APROB,
PREŞEDINTE
1.1.1.2
CONSTANTIN DAN MANU
DE ACORD
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

RAPORT

Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, în
Anexa 1, aprobă

Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de

asistenţă socială şi protecţia copilului şi abrogă prevederile HG nr.1434/2004.
În conformitate cu prevederile art.14 din Anexa 1 la actul normative mai sus arătat
“Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului
judeţean… şi este constituită din secretarul general al judeţului …, directorul general, directorii
generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai
compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui
consiliului judeţean …în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară. Preşedintele
colegiului director este secretarul general al judeţului…”
Prin Dispoziţia nr.902/11.12.2017 , Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş

a

nominalizat cei trei reprezentanţi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean în
Colegiul Director al DGASPC Argeş.

Luând act cele de mai sus, vă supunem spre aprobare componenţa Colegiului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş , după cum urmează :
1. Secretar Judeţ
2. Director general al D.G.A.S.P.C. Argeş
3. Director general adjunct al D.G.A.S.P.C. Argeş
4. Director general adjunct al D.G.A.S.P.C. Argeş
5. Şef Serviciul Resurse Umane
6. Şef Serviciul Management de Caz pentru Copil
7. Şef Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi
8. Şef Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
9. Şef Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale
10. Şef Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz , Neglijare, Trafic, Migraţie, Repatrieri
şi Telefonul copilului
11. Şef Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
12. Şef Serviciul Financiar-Contabil şi Buget
13. Şef Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Iindicatori Asistenţă Socială şi
Incluziune Socială
14. Şef Serviciul Strategii, Programe şi Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia
cu Organizaţiile Neguvernamentale
15. Şef Serviciul Administrativ, Patrimoniu,Tehnic, Aprovizionare
16. Şef Biroul Audit Public Intern
17. Şef Biroul Juridic, Contencios
18. Şef Biroul Adopţie şi Postadopţie
19. Şef Biroul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale
20. Şef Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale şi Control Intern
21. Şef Biroul Financiar, Contabilitate, Salarizare
22. Şef Biroul Buget, Execuţie Bugetara
23. Şef Biroul Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale
24. Reprezentant C.J. Argeş
25. Reprezentant C.J. Argeş
26. Reprezentant C.J. Argeş

DIRECTOR GENERAL
Adrian MACOVEI

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE
CONTENCIOS
Cristian BORDA

Vizat de legalitate
BIROUL JURIDIC

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
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PUNCTUL_15-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna
Tigveni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi,
Comuna Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 20966/12.12.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 8 dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investiţii 8.1 –
investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional şi local;
Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judetului.
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 încheierea Acordului de parteneriat între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni aferent
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni,
Satul Bălileşti, Judeţul Argeş”, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Se împuternicește domnul Adrian Macovei, director general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, să semneze Acordul de
parteneriat menționat la art.1.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Comunei Tigveni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

__________________________________________________________________________
Nr...................../...........................

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA
RAPORT

Privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna
Tigveni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna
Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş’’
În vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş va depune spre finanţare un proiect în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de colectivităţile locale. Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- grup
vulnerabil: persoane cu dizabilităţi
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin
pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor
cu dizabilităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni pentru 32 de persoane
adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţionala
Tigveni.
2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Tigveni, judeţul Argeş.
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul
Axei prioritare 8, unul dintre documentele obligatorii la data depunerii Cererii de finanţare este
Acordul de Parteneriat, care trebuie completat şi semnat de fiecare partener în parte, precum si

Hotărârile privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat (Hotărârea Consiliului
Judeţean Arges şi Hotărârea Consiliului Local partener)
Astfel, proiectul se va realiza de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, solicitant al finanţării nerambursabile şi lider de proiect, în parteneriat cu
UAT Comuna Tigveni.
Obiectul Acordului de Parteneriat îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor,
contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului. Acestea sunt detaliate în Acordul
de Parteneriat anexat.
Faţă de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni pentru Proiectul "Complex de 4
Locuinţe Protejate şi Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş’’, în vederea
depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Anexăm Acordul de Parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia
Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni.

Director General,
Adrian MACOVEI

Director General Adjunct,
Adela GOGOAŞE

Red. 2 ex.

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_16-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici (faza SF şi DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinţe
Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş”
Consiliul Județean Argeș
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 20967/12.12.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30.03.2017 privind aprobarea
Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apel de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1- grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin (1) coroborat cu art. 115, alin (1), lit.c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE
ART.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii: " Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul
Bălileşti, judeţul Argeş’’- componenta : "Complex de 4 locuinţe protejate",
conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii: Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul
Bălileşti, judeţul Argeş’’- componenta : „Centru de zi”, conform anexei nr. 2 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă descrierea investiţiei "Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru
de zi, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’, conform anexei nr. 3 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiţii " Complex de 4
locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’,
conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

__________________________________________________________________________
Nr. ……………../……………………..
APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici (faza SF şi DALI) ai
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul
Bălileşti, Judeţul Argeş’’
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va depune proiectul spre
finanţare „Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, satul Bălileşti,
Judeţul Argeş’’. Proiectul va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale. Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil:
persoane cu dizabilităţi.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin
pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor
cu dizabilităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni pentru 32 de persoane
adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţionala
Tigveni.
2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Tigveni, judeţul Argeş.
Proiectul ce se va depune este în conformitate cu Planul de restructurare a Centrului de Integrare
prin Terapie Ocupaţionala Tigveni, aprobat prin HCJ nr. 96/30.03.2017
În vederea depunerii cererii de finanţare, a fost elaborată documentaţia tehnico-economică,
respectiv Studiul de Fezabilitate şi Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii de
teren , expertiză tehnică, raport audit energetic:
Din documentaţia tehnico-economică elaborată a rezultat:
Valoarea totală a investiţiei :

5.565.875,22 lei cu TVA inclus, din care
4.682.434,54 lei fără TVA
883.440,68 - TVA – 19%

DIN CARE:
Valoarea construcţii-montaj (C+M) :
3.806.331,83 lei cu TVA inclus, din care
3.198.598,18 lei fara TVA
607.733,65 lei TVA – 19%
Ataşăm prezentului raport următoarele anexe:
Anexa 1 : Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: "
Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’componenta : "Complex de 4 locuinţe protejate";
anexa 2: Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’componenta : „Centru de zi”;
anexa 3: Descrierea investiţiei "Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna
Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’.
anexa 4: Devizul general al obiectivului de investiţii " Complex de 4 locuinţe protejate şi
Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’

Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului, Condiţii specifice de accesare, este necesară
emiterea hotărârii Consiliului Judeţean Argeş de aprobare a documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii (faza Studiul de Fezabilitate si
Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii ) şi de asumare a costurilor.
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare plenului consiliului judeţean argeş proiectul
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului "Complex de 4 locuinţe protejate şi centru de zi, comuna Tigveni,
satul Bălileşti, judeţul Argeş’’ ce se va depune spre finanţare in cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/b/1- grup vulnerabil: persoane cu
dizabilităţi.

Director General,
Adrian MACOVEI
Director General Adjunct,
Adela GOGOAŞE
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PUNCTUL_17-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni
aferent proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi,
Comuna Tigveni, Satul Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 20964/12.12.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 8 dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investiţii 8.1 –
investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional şi local;
Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judetului.
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 încheierea Acordului de parteneriat între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni aferent
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni,

Satul Bârseştii de jos, Judeţul Argeş, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se împuternicește domnul Adrian Macovei, director general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Argeş, să semneze Acordul de
parteneriat menționat la art.1.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Comunei Tigveni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

__________________________________________________________________________
Nr...................../...........................

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA
RAPORT

Privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna
Tigveni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna
Tigveni, Satul Bârseştii de jos, Judeţul Argeş’’
În vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş va depune spre finanţare un proiect în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de colectivităţile locale. Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- grup
vulnerabil: persoane cu dizabilităţi
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin
pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor
cu dizabilităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni pentru 33 de persoane
adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţionala
Tigveni.
2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Tigveni, judeţul Argeş.
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul
Axei prioritare 8, unul dintre documentele obligatorii la data depunerii Cererii de finanţare este
Acordul de Parteneriat, care trebuie completat şi semnat de fiecare partener în parte, precum si
Hotărârile privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat (Hotărârea Consiliului
Judeţean Arges şi Hotărârea Consiliului Local partener)

Astfel, proiectul se va realiza de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, solicitant al finanţării nerambursabile şi lider de proiect, în parteneriat cu
UAT Comuna Tigveni.
Obiectul Acordului de Parteneriat îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor,
contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului. Acestea sunt detaliate în Acordul
de Parteneriat anexat.
Faţă de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni pentru Proiectul "Complex de 4
Locuinţe Protejate şi Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Bârseştii de jos, Judeţul Argeş’’, în
vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020.
Anexăm Acordul de Parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia
Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni.

Director General,
Adrian MACOVEI

Director General Adjunct,
Adela GOGOAŞE

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_18-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici (faza SF şi DALI) ai proiectului ”Complex de 4 Locuinţe Protejate
şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş”
Consiliul Județean Argeș
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 20963/12.12.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30.03.2017 privind aprobarea
Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apel de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1- grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin (1) coroborat cu art. 115, alin (1), lit.c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE
ART.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii: „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul
Bârseştii de Jos, judeţul Argeş”- componenta : "Complex de 4 locuinţe protejate",
conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii: „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul
Bârseştii de jos, judeţul Argeş”- componenta : „Centru de zi”, conform anexei nr.
2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă descrierea investiţiei "Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru
de zi, comuna Tigveni, satul Bârseştii de Jos, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 3
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiţii „Complex de 4
locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bârseştii de Jos, judeţul
Argeş”, conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
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__________________________________________________________________________
Nr. ……………../……………………..
APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici (faza SF şi DALI) ai
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul
Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş’’
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va depune spre finanţare în
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale. Apelul
de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi proiectul „Complex de
4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, satul Bârseştii de Jos, Judeţul
Argeş’’.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru
viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu
dizabilităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni pentru 33 de persoane
adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţionala
Tigveni.
2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Tigveni, judeţul Argeş.
Proiectul se va depune în scopul implementării Planului de restructurare a Centrului de Integrare
prin Terapie Ocupaţionala Tigveni, aprobat prin HCJ nr. 96/30.03.2017.
În vederea depunerii cererii de finanţare, a fost elaborată documentaţia tehnico-economică,
respectiv Studiul de Fezabilitate şi Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii de
teren , expertiză tehnică, raport audit energetic:
Din documentaţia tehnico-economică elaborată a rezultat:
Valoarea totală a investiţiei :
5.658.612,63 lei cu TVA inclus, din care:

4.760.544,52 lei fără TVA
898.068,11 - TVA – 19%

DIN CARE:
Valoarea construcţii-montaj (C+M) :
3.892.198,69 lei cu TVA inclus, din care
3.270.755,20 lei fara TVA
621.443,49 lei TVA – 19%
Ataşăm prezentului raport următoarele anexe:
Anexa 1 : Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: "
Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bârseştii de Jos, judeţul
Argeş’’- componenta : "Complex de 4 locuinţe protejate";
Anexa 2: Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: Complex
de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bârseştii de jos, judeţul Argeş’’componenta : „Centru de zi”;
Anexa 3: Descrierea investiţiei "Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna
Tigveni, satul Bârseştii de jos, judeţul Argeş’’.
Anexa 4: Devizul general al obiectivului de investiţii " Complex de 4 locuinţe protejate şi
Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bârseştii de jos, judeţul Argeş’’
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, Condiţii specifice de accesare, este necesară
emiterea hotărârii Consiliului Judeţean Argeş de aprobare a documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii (faza Studiul de Fezabilitate si
Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii ) şi de asumare a costurilor.
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Argeş proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
ai proiectului "Complex de 4 locuinţe protejate şi centru de zi, comuna Tigveni, satul
Bârseştii de jos, judeţul Argeş’’ ce se va depune spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/b/1- grup vulnerabil:
persoane cu dizabilităţi.

Director General,
Adrian MACOVEI
Director General Adjunct,
Adela GOGOAŞE
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PUNCTUL_19-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna
Ciofrângeni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru
de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 20968/12.12.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 8 dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de investiţii 8.1 –
investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional şi local;
Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judetului.
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 încheierea Acordului de parteneriat între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Ciofrângeni aferent
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna
Ciofrângeni, Judeţul Argeş”, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Se împuternicește domnul Adrian Macovei, director general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Argeş, să semneze Acordul de
parteneriat menționat la art.1.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Comunei Ciofrângeni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___
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__________________________________________________________________________
Nr...................../...........................

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA
RAPORT

Privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna
Ciofrângeni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna
Ciofrângeni, Judeţul Argeş’’
În vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş va depune spre finanţare un proiect în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de colectivităţile locale. Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- grup
vulnerabil: persoane cu dizabilităţi
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin
pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor
cu dizabilităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Ciofrângeni pentru 32 de
persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaţionala Tigveni.
2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş.
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul
Axei prioritare 8, unul dintre documentele obligatorii la data depunerii Cererii de finanţare este
Acordul de Parteneriat, care trebuie completat şi semnat de fiecare partener în parte, precum si

Hotărârile privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat (Hotărârea Consiliului
Judeţean Arges şi Hotărârea Consiliului Local partener)
Astfel, proiectul se va realiza de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, solicitant al finanţării nerambursabile şi lider de proiect, în parteneriat cu
UAT Comuna Ciofrângeni.
Obiectul Acordului de Parteneriat îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor,
contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului. Acestea sunt detaliate în Acordul
de Parteneriat anexat.
Faţă de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Ciofrângeni pentru Proiectul "Complex de 4
Locuinţe Protejate şi Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş’’, în vederea depunerii
acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Anexăm Acordul de Parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia
Copilului Argeş şi UAT Comuna Ciofrângeni.

Director General,
Adrian MACOVEI

Director General Adjunct,
Adela GOGOAŞE
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PUNCTUL_20-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici (faza SF şi DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate
şi Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş”
Consiliul Județean Argeș
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 20965/12.12.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30.03.2017 privind aprobarea
Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni;
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apel de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1- grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin (1) coroborat cu art. 115, alin (1), lit.c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE
ART.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii: " Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Ciofrângeni,
judeţul Argeş’’- componenta : "Complex de 4 locuinţe protejate", conform anexei
nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii: Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Ciofrângeni,
judeţul Argeş’’- componenta : „Centru de zi”, conform anexei nr. 2 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă descrierea investiţiei „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru
de zi, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 3 parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă descrierea investiţiei „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru
de zi, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 4 parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

__________________________________________________________________________
Nr. ……………../……………………..
APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici (faza SF şi DALI) ai
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul
Argeş’’
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş va depune proiectul spre
finanţare „Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul
Argeş’’. Proiectul va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale. Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil:
persoane cu dizabilităţi.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin
pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor
cu dizabilităţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Ciofrângeni pentru 32 de
persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaţionala Tigveni.
2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş.
Proiectul ce se va depune este în conformitate cu Planul de restructurare a Centrului de Integrare
prin Terapie Ocupaţionala Tigveni, aprobat prin HCJ nr. 96/30.03.2017
În vederea depunerii cererii de finanţare, a fost elaborată documentaţia tehnico-economică,
respectiv Studiul de Fezabilitate şi Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii de
teren , expertiză tehnică, raport audit energetic:
Din documentaţia tehnico-economică elaborată a rezultat:
Valoarea totală a investiţiei :
5.692.380,74 lei cu TVA inclus, din care

4.788.787,30 lei fără TVA
903.593,44 - TVA – 19%

DIN CARE:
Valoarea construcţii-montaj (C+M) :
3.897.865,30 lei cu TVA inclus, din care
3.275.517,06 lei fara TVA
622.348,24 lei TVA – 19%
Ataşăm prezentului raport următoarele anexe:
Anexa 1 : Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: "
Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş’’componenta : "Complex de 4 locuinţe protejate";
anexa 2: Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş’’componenta : „Centru de zi”;
anexa 3: Descrierea investiţiei "Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna
Ciofrângeni, judeţul Argeş’’.
anexa 4: Devizul general al obiectivului de investiţii " Complex de 4 locuinţe protejate şi
Centru de zi, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş’’

Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului, Condiţii specifice de accesare, este necesară
emiterea hotărârii Consiliului Judeţean Argeş de aprobare a documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii (faza Studiul de Fezabilitate si
Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii ) şi de asumare a costurilor.
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Argeş proiectul
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului "Complex de 4 locuinţe protejate şi centru de zi, comuna
Ciofrângeni, judeţul Argeş’’ ce se va depune spre finanţare in cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/b/1- grup vulnerabil: persoane cu
dizabilităţi.

Director General,
Adrian MACOVEI
Director General Adjunct,
Adela GOGOAŞE

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_21-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul
2018 a sumelor necesare elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului
Judeţean Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 20913/11.12.2017 al Direcției Amenajarea
Teritoriului și Urbanism;
Având în vedere :
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș pe anul 2018 a sumelor necesare pentru achiziționarea, în condițiile legii, a
serviciilor de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Argeş,

precum și pentru finanțarea activităților conexe de informare și consultare a
publicului ce vor fi organizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil, având o
valoare totală estimată de 1.400.000 lei, fără TVA.
ART.2. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism și Direcția Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL
APROBAT
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2018 a sumelor
necesare elaborării
PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile principale de amenajare a
teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a
strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi
urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.
În acest scop, Consiliul Judeţean Argeş are obligația de a coordona activitatea de
amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean și de a stabili orientările generale
privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prin
iniţierea şi aprobarea planului de amenajare a teritoriului judeţean – documentație cu caracter
director ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică, socială,
culturală și instituțională a județului.
Planul de amenajare a teritoriului județean este o documentație complexă ce va include
o bază de date geospaţială realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie
stereografică 1970 și va fi elaborată etapizat și în baza unor studii de fundamentare în
conformitate cadrul conținut prevăzut de Normele de aplicare a Legii nr. 350/2001 aprobate
prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016, într-un termen estimat de 36 de luni de la inițiere, de
către un colectiv interdisciplinar format din specialiști și condus de specialişti cu drept de
semnătură acordat de Registrul urbaniștilor din România.
În vederea inițierii demersurilor de elaborare și aprobare a P.A.T.J., vă rugăm să aprobați
alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2018 a sumelor necesare

pentru achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor de elaborare a acestei documentații
complexe, precum și pentru finanțarea activităților conexe de informare și consultare a
publicului ce vor fi organizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil, având o valoare totală
estimată de 1.400.000 lei, fără TVA.

ARHITECT ŞEF
arh. Andreea Cosmina TACHE

ŞEF SERVICIU
urb. dpl. Adela Georgeta GHEORGHIŢĂ

Aviz de legalitate
SERVICIUL JURIDIC
CONTENCIOS
consilier juridic Carmen NICOLAE

Întocmit:
Referent
Aurora ION

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
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PUNCTUL_ 22-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a
unor spații situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 21222/14.12.2017 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 Inspectoratului de Poliție Județean Argeș nr. 218 559/07.12.2017
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 20835/08.12.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c )
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani,
Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a unor spații în suprafață totală de 84,26
mp, situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, pentru
desfășurarea de activități administrative, identificate conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia
Protocolul de dare în folosință gratuită a spațiilor evidenţiate în anexa 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 ;
Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2017
Nr.__

Anexă
la H.C.J. Argeș nr. ………/..…………..

Spaţii ce urmează a fi date în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Argeș,
situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, jud. Argeș

Denumirea și nr. camerei
conform releveului

Suprafață utilă (mp)

Camera 1 (etaj)
16,79 mp
Camera 2 (etaj)
10,99 mp
Camera 3 (etaj)
19,38 mp
Hol 4 (etaj)
4,03 mp
Hol 5 (etaj)
12,18 mp
Camera 6 (etaj)
3,08 mp
Camera 7 (etaj)
9,47 mp
Camera 8 (etaj)
6,04 mp
Grup sanitar 18 (etaj)
1,15 mp
Grup sanitar 19 (etaj)
1,15 mp
Cu drept de folosință comună pentru Hol 9 și 10 parter, Hol 9, 10 și 23 etaj, casa scărilor
Total
84,26 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 folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a unor spații
în suprafață totală de 84,26 mp, situate în incinta imobilului
din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6

Prin adresa nr. 218 559/07.12.2017 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
20835/08.12.2017, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș solicită darea în folosință
gratuită a unor spații adecvate, având în vedere măsurile de reorganizare instituțională la
nivelul Inspectoratului General al Poliției Române.
În temeiul art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, propunem darea în folosință gratuită, pentru desfășurarea de activități
administrative, pe o perioadă de 5 ani, Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a unor
spații în suprafață totală de 84,26 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
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
Întocmit,
Raicu Marius

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro

PUNCTUL_23-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 Rapoartele nr. 21325/15.12.2017, nr. 21477/18.12.2017 și nr.
21636/19.12. 2017 ale 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 actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de
investitii si surse de finanțare” potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3. 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.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. 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 JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr. 21325/15.12. 2017

AVIZAT
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT

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 sumele
mentionate mai sus, conform Anexei nr. 1.
Urmare incasarii sumei de 92.65 mii lei la “Donatii si sponsorizari”- cod
37.02.01, potrivit contractului de sponsorizare nr. 20971/12.12.2017 care are ca
obiect sustinerea cheltuielilor de reparatii acoperis - Centrul de Cultura I.C.
Bratianu, propunem actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu sumele
mentionate mai sus, conform anexelor nr. 1si 3.
De asemenea, in vederea asigurarii creditelor pentru finantarea unor
cheltuieli urgente, respectiv cheltuieli de functionare s-a analizat executia bugetara
pe cumulat perioada . 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 25 mii lei.
Influentele in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 sunt
prezentate in anexa nr. 1.
Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie “Constantin Balaceanu Stolnici”
Stefanesti solicita prin adresa nr.9801/11.12.2017 diminuarea bugetului de venituri
si cheltuieli cu suma de 455 mii lei la nivelul incasarilor efective din contractele
incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges, influente ce se
regasesc in Anexa nr.2.

Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita prin adresa nr.13228/13.12.2017
modificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin diminuarea veniturilor din
contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges cu suma de
3044 mii lei, diminuarea veniturilor din contractele incheiate cu DSP Arges din
sume alocate de la bugetul de stat cu suma de 779 mi lei, precum si majorarea
veniturilor din contractele incheiate cu DSP Arges din sume alocate din venituri
proprii ale MS cu suma de 291 mii lei la nivelul contractelor si actelor aditionale
incheiate, influente ce se regasesc in Anexa nr. 2.
Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” Costesti solicita prin adresa
nr.10052/13.12.2017 diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul
contractelor incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges si DSP
Arges, cu suma de 328 mii lei si respectiv 37 mii lei, influente ce se regasesc in
Anexa nr.2.
Spitalul de Recuperare Bradet solicita prin adresa nr.7077/13.12.2017
diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 9,89 mii lei, la nivelul
contractului incheiat cu DSP Arges, precum si majorarea cu suma de 162,35 mii lei
a subventiilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pentru acoperirea cresterilor salariale, influente ce se regasesc in Anexa nr.2.
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni solicita cu adresa nr.425/13.12.2017
modificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentarea veniturilor din
prestari servicii cu suma de 2 mii lei, precum si diminuarea veniturilor din
contractul incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges cu suma de
754.56 mii lei si din contractele cu DSP Arges cu suma de 50,93 mii lei si
respectiv 5 mii lei, influente ce se regasesc in Anexa nr.2.
Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu” solicita solicita actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli finantat din venituri proprii cu suma 2 mii lei ca
urmare a incasarilor peste prevederea bugetara. Influentele in cadrul bugetului de
venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 2.
Cu adresa nr. 21283/14.12.2017
Directia Amenajarea Teritoriului si
Urbanism, transmite sumele alocate Consiliului Judetean Arges conform Actului
aditional nr. 1 inregistrat sub nr. 151392/11.12.2017 (Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene) si nr. 21282/14.12.2017
(Consiliul Judetean Arges) la Contractul de Finantare nr. 8943/14.06.2017 intre
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si
Consiliul Judetean Arges pentru Programul privind “Elaborarea si/sau actualizarea
Planurilor Urbanistice Generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de
urbanism”. Repartizarea sumelor pe unitatile administrativ-teritoriale este
prezentata in Anexa 4.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare propunerea
privind 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 administrativ-teritoriale a sumelor pentru “Elaborarea si/sau actualizarea
Planurilor Urbanistice Generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de
urbanism” conform Anexei nr. 4.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

SEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR

CONSILIER PRESEDINTE,
Niculina CIOCANAU

DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr. 21477/18.12. 2017

AVIZAT
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Obiectivul de investitii “Modernizare pe DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele ,
km 3+313-6+626 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele” se deruleaza prin
Programul National de Dezvoltare Locala aprobat conform O.U.G nr. 28/2013 cu
modificarile si completarile ulterioare, in baza Contractului de Finantare nr.
8765/28.04.2015.
Prin adresa nr. 152625/13.12.2017 Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene a comunicat faptul ca s-au sistat
transferurile din creditele bugetare disponibile in anul in curs pentru acest
obiectiv, dand posibilitatea decontarii lucrarilor din surse proprii, urmand ca
acestea sa fie recuperate incepand cu 01.01.2018. Astfel, Directia Tehnica si
Directia Strategii Sinteze si Proiecte cu Finantare Internationala solicita cu raportul
nr. 21475/18.12.2017 alocarea sumei de 774 mii lei pentru finantarea obiectivului
mentionat mai sus.
In vederea asigurarii creditelor pentru finantarea acestor cheltuieli, pana la
recuperarea sumelor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice
si Fondurilor Europene, s-a analizat executia bugetara pe cumulat perioada .
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 774 mii lei.
Actualizarea influentelor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli sunt
prezentate in anexele 1 si 3 ale Raportului nr. 21325/15.12.2017.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare propunerea privind
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1
si actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare”
potrivit Anexei nr.3.

DIRECTOR EXECUTIV,
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SEF SERVICIU,
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CONSILIER
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DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr. 21636/19.12. 2017

AVIZAT
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 899//14.12.2017 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti
avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea
personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru
invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, “din
sumele rezervate prevazute la pozitia 42 din anexa 4 la Legea bugetului de stat pe
anul 2017 nr. 6/2017 cu modificarile si completarile ulterioare…” conform anexei
nr. 1 a hotararii mentionate mai sus, la nivelul judetului Arges s-a repartizat suma
de 272 mii lei, dupa cum urmeaza:
DENUMIREA INDICATORILOR

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor –
Total, din care pentru :
1Finantarea invatamantului special si a centrelor judetene
de resurse si asistenta educationala din care:
1.1. Finantarea
cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani
stabilite prin lege, precum si contributiile aferente
acestora
1.2. Asigurarea sumelor necesare platii transelor aferente
hotararilor judecatoresti avand ca obiect acordarea
unor drepturi de natura salariala

Influente conf.
Anexei nr.1. la
HG 899/2017
(272 mii lei)
272

272
133

139

Prezentam influentele mentionate mai sus, in cadrul bugetului de venituri si
cheltuieli, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in anexa nr. 1.
Potrivit Contractului nr. 5434/02.11.2017, Ministerul Culturii si Identitatii
Nationale finanteaza Teatrul Al. Davila cu suma de 50 mii lei pentru proiectul
cultural “Festivalul International al Teatrului de Studio” organizat de catre
beneficiar la Pitesti, in perioada 6 – 12 noiembrie 2017. Ca urmare a incasarii
sumei la sursa “Venituri din prestari de servicii”, cod 33.10.08, Teatrul Al. Davila
solicita cu adresa nr. 3595/18.12.2017, suplimentarea bugetului cu suma
mentionata mai sus. Astfel, propunem actualizarea bugetului atat la partea de
venituri cat si la partea de cheltuieli conform anexei nr. 2.
Spitalul de Recuperare Bradet solicita prin adresa nr. 7288/18.12.2017
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 50.52 mii lei, la nivelul
contractului incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arges, influente
ce se regasesc in anexa nr. 2.
Actualizarea influentelor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli sunt
prezentate in anexele nr. 1si 2 a Raportului nr. 21325/15.12.2017.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare propunerea privind
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform anexelor 1 si
2.
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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PUNCTUL_24-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului
de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Judeţean Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul comun nr. 21372/15.12.2017 al Serviciului Resurse
Umane;
Având în vedere :
Art. 91, alin (2), lit. c din Legea 215/2001, a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
O.U.G. nr. 189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură cu modificările şi completările ulterioare;
Adresa nr. 21372/15.12.2017 a Centrului Cultural Judeţean Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului
Cultural Județean Argeș, conform anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
ART.2. Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Centrului Cultural Județean Argeș, conform anexei nr.3, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

ART.3. Cu data adoptării prezentei, art.9 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 83/30.03.2017 se modifică corespunzător.
ART.4. Serviciul Resurse Umane, Serviciul Relații Internaționale Cultură
Învățământ și Centrul Cultural Județean Argeș, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART. 5. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Centrului Cultural Județean Argeș;
Serviciului Resurse Umane;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ

Ionel VOICA

Data astăzi __________2017
Nr.___

Consiliul Judeţean Argeş

De acord,
Vicepreşedinte,
Brătulescu Simona Mihaela

Aprob,
Preşedinte,
Constantin Dan Manu

Avizat,
Secretar județ
Voica Ionel
RAPORT
privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Centrului Județean Cultural Argeș
Potrivit art. 91, alin (2), lit. c) din Legea 215/2001, republicată, Consiliul Judeţean
aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul
de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societãţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean.
Prin adresa nr. 21372/15.12.2017 se propune modificarea Organigramei, Statului de
funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean Cultural Argeș.
Proiectul de stat de funcții prevede un număr total de 42 posturi din care 5 posturi de
conducere și 37 posturi de execuție. În urma analizei modului în care a fost organizată instituția,
modificările propuse sunt următoarele:
- se transformă un post de dansator treapta I în șef de secție gradul II
- se redenumește Compartimentul Evenimente Culturale în Compartimentul Strategii,
Programe și Evenimente Culturale
- Compartimentul Orchestra Doina Argeșului se transformă în Secția Doina
Argeșului
- Compartimentul Ansamblul Dorul se transformă în Secția Dorul
Numărul total de posturi rămâne neschimbat și anume 42 posturi.
Având în vedere cele menţionate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului
Județean Cultural Argeș.
Direcţia Juridică Administraţie
Publicã Locală
Director executiv,
Ciobanu Alisa Simona
Consilier juridic,
Robert Ciortan

Serviciul Resurse Umane
Șef Serviciu,
Rădulescu Eliza

Întocmit: consilier superior – Necșoi Elena Speranța

Serviciul Relații Internaționale
Cultură Învățămănt
Șef Serviciu,
Stoenescu Roxana

