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PUNCTUL_3 - PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 519/15.01.2018 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și
completată de Legea nr. 163/2011;
Ordinul M.A.I. nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;
Art.91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea administrației publice locală nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
pe traseele județene cuprinse în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Biroul Autoritatea Județeană de Transport și A.R.R. - Agenția Argeș vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Biroului Autoritatea Județeană de Transport;
A.R.R. - Agenția Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

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

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

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

beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul
copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul
salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul
angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.
• Având în vedere solicitarea operatorilor de transport rutier: S.C. TRANS
MERIDIAN EXCLUSIVE RAL S.R.L., S.C OVIDIUS TRADING S.R.L.,
S.C. MV TRANS 2007 S.R.L., S.C. TESSORO CENTER S.R.L., conform
opisului cu documentele necesare obţinerii licenţelor de traseu pentru curse
regulate speciale;
• avizele primite de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Agenția Argeş,
în vederea eliberării licenţelor de traseu;
• avizele pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate eliberate de autoritãţile administraţiei publice locale pentru
traseele din anexă;
• faptul că documentele depuse corespund Legii nr.92/2007 (modificată de
Legea nr.163/2011) a serviciilor de transport public local şi Ordinului
M.I.R.A. nr.353/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia,
vă rugăm să aprobaţi eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele din anexă.
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

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

Şef Birou,
Romus UNGUREANU
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PUNCTUL_4 - PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ,,costului mediu lunar de întreținere” și a ,,contribuției
lunare de întreținere” datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul
pentru Persoane Vârstnice Mozăceni pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 34/03.01.2018 al Direcției Asistență Medicală și Protecție
Socială;
Având în vedere:
Art. 25, alin. 1, alin. 2, alin. 4 și alin. 5, lit.a) din Legea nr. 17/2000 privind
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;
Art. 8 și Anexa nr. 3 la H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe
membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere
datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidenţiale;
O.U.G. nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;
Art. 91 alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 58/27.04.2011 privind înființarea
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni prin reorganizarea Spitalului de
Boli Cronice Mozăceni;
Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni nr. 01/03.01.2018
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 34/03.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă ,,costul mediu lunar de întreținere” a persoanelor vârstnice
îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni pe anul 2018, în sumă de
3050 lei/lună/beneficiar și cuprinde totalitatea cheltuielilor curente.
ART.2. Se aprobă ,,contribuția lunară de întreținere” a persoanelor vârstnice
îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni pe anul 2018, în sumă de
1982 lei/lună/beneficiar.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, prevederile articolelor nr.2 - 5 ale al Hotărârii
Consiliului Județean Argeș nr. 34/23.02.2017 rămân neschimbate și își păstrează
aplicabilitatea.
ART.4. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Căminul pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecțiea Copilului
Argeș;
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Data astăzi __________2018
Nr.__
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Nr.34/03.01.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA
RAPORT
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei lunare de întreţinere
datorată de persoanele vârstnice internate în
Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2018
Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicata , cu modificările și completările ulterioare, persoanele vârsnice au dreptul
la asistenţă socială în raport cu situaţia socio-medicală și cu resursele economice de care
dispun.
Având în vedere prevederile :
• Art.24 alin (1 ) si (2) din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare:
“(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în căminele organizate
potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia să plătească lunar o
contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de
întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă
de acestea.”
• ale art.25 alin.1,2,4 din legea mai sus menţionată:
“(1) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene,
după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii;
(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei
vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru
persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de
sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a
medicamentelor;

(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor
minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a
Guvernului, în condiţiile legii , respectiv 1982 lei/beneficiar/lună.
Coroborate cu prevederile :
art. 25 alin.5 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare,
“(5)Acoperirea
valorii
integrale
a
contribuţiei
lunare
se
stabileşte
astfel:
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia
lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a
se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin;
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va
plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit
lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;
b^1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de
indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior;
c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un
angajament de plată.
•

•

ale art.8 din H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în
baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, republicată cu
modificările și completările ulterioare:

“Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai
persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa
valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. a) din
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, este de 782 lei”
PROPUNEM:
1. Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în Căminului pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni-Argeș pe anul 2018 în cuantum de 3050 lei / lună, așa cum rezultă din
anexa nr.1, respectiv adresa CPV Mozaceni nr.01/03.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeș cu nr.34/03.01.2018;
2. Aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice internate în
Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș în cuantum de 1982 lei.
Ȋn temeiul art.25 alin.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare, costul mediu lunar de
întreţinere pe baza căruia se stabilește contribuţia lunară de întreţinere s-a determinat pornind de
la totalul cheltuielilor curente aferente perioadei ianuarie - decembrie 2017 în sumă de
1.097.886 lei (
căminele pentru persoane vârstnice nu primesc în conformitate cu actele

normative în vigoare care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, sume pentru finanţarea drepturilor de personal
ale personalului medical şi a medicamentelor) raportat la numărul mediu de beneficiari din anul
2017, respectiv la 30.
Algoritmul de calcul al costului mediu lunar de întreţinere este:
Nr. mediu de beneficiari: 30;
Cheltuieli totale:
1.097.886 lei;
COST MEDIU DE ÎNTREŢINERE/PERSOANĂ/LUNĂ=1.097.886: 12 luni : 30 beneficiari
= 3050 lei
Ȋn ceea ce privește propunerea de menţinere și în anul 2018 a contributiei lunare de
întreţinere în cuantum de 1982 lei/lună/beneficiar, aceasta a luat în calcul faptul că o majorare
cu 1068 lei/lună faţă de contribuţia datorată în anul 2017 de persoanele beneficiare ar crea
dificultăţi majore persoanelor vârstnice în a accesa acest tip de îngrijire socio-medicală, persoane
care, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, au dreptul la asistenţă socială în raport cu
situaţia socio-medicală și cu resursele economice de care dispun. Totodată există probabilitatea
ca prin majorarea contribuţiei un număr semnificativ de persoane vârstnice să se îndrepte către
căminele private unde contribuţia este mai mică, astfel și veniturile proprii colectate de CPV
Mozăceni să fie semnificativ diminuate pentru că vor fi instituţionalizate persoanele cu venituri
mici sau chiar fără venituri.
Menţionăm că această sumă reprezintă standardul minim de cost / beneficiar / lună
stabilit prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele
rezidenţiale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Consilier
Bratu Roxana

Consilier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU
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PUNCTUL_5 - PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 554/15.01.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată;
Hotărârea nr. 49 din 22.03.2013 privind aprobarea organigramei, a statului
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului
pentru Persoane Vârstnice Mozăceni;
Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni nr. 16 din
15.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 554 din
15.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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, începând cu data de 01.01.2018, statul de funcţii al
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

ART.2. Începând cu data întrării în vigoare a prezentei, Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 288/29.11.2017 își încetează aplicabilitatea, iar
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 49 din 22.03.2013 se
modifică conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Economică, Direcția Asistență Medicală și Protecție
Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ - Transparenţă

Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Economice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecțiea Copilului Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2018
Nr. __

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECŢIE SOCIALĂ
Nr.554/15.01.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA
RAPORT
privind aprobarea Statului de funcţii
al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.288/29.11.2017, conform
anexei, a fost aprobat Statul de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni.
Conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni a elaborat statul
de funcții în conformitate cu prevederile: H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, a H.G nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, actualizată, a Legii cadru
nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Urmare a modificărilor legislative privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, respectiv Legea nr.153/2017, Anexa nr.II – Familia ocupaţională
de funcţii bugetare „Sănătate și asistenţă socială”, conducerea Căminului pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni a înaintat spre aprobare prin adresa nr.16 din
15.01.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 554 din 15.01.2018
statul de funcții actualizat, conform anexei.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem

spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.
Astfel, anexa la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.288/29.11.2017 își
încetează aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport adresa și statul de funcții ale „Căminului pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni”.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Consilier
Bratu Roxana

Consilier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU
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PUNCTUL_6 - PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.20705/11.12.2017 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;
Art.1 din 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 si
promovarea în funcții , grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management
al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din
rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
Art. 15 din H.G. 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 Consiliului Județean Argeș nr. 317/12.06.2013
privind aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului;
Adresa nr. 14587/07.12.2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf.
Andrei” Valea Iașului, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.
20705/07.12.2017;
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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei”
Valea Iașului, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 251
din 28.09.2017 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului 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 ”Sf. Andrei” Valea Iașului.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA
Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 20705 din 11.12.2017
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 251 din 28.09.2017 a fost
aprobat statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea
Iaşului.
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 OMS nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public, Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului a elaborat statul
de funcţii în conformitate cu prevederile: Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Argeş nr. 317 din 12.06.2013, 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
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr. 975/01.10.2012 privind
organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul
unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor
administraţiei publice locale; O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 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. 14587 din 07.12.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 20705 din 07.12.2017, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iaşului a solicitat aprobarea statului de funcţii, 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
”Sf. Andrei” Valea Iaşului.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 251 din 28.09.2017 îşi
încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Inspector,
Cristina Lazăr

Consilier Cabinet Președinte,
Dr. Anci IONESCU
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PUNCTUL_7 - PROIECT
HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 453/12.01.2018 al Direcţiei 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;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr.679/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de
Recuperare Brădet;
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 adminstraţiei publice locale,
republicată;
Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 177/11.01.2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 453/11.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 statului de funcții al Spitalului de Recuperare
Brădet, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 285
din 29.11.2017 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Recuperare
Brădet vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Data astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 453 din 12.01.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea statului de funcţii al
Spitalului de Recuperare Brădet
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 285 din 29.11.2017 a fost actualizat statul
de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet.
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, Spitalul de
Recuperare Brădet a elaborat statul de funcţii în conformitate cu prevederile: O.M.S. nr. 679 din
02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Recuperare Brădet, 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 din 01.10.2012 privind organizarea
structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din
rețeaua ministerului sănătății și a autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr. 39 din 16
ianuarie 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 cu prevederile altor acte normative secundare și
incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 177 din 11.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 453 din
11.01.2018, conducerea Spitalului de Recuperare Brădet a solicitat actualizarea statului de
funcţii, 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 actualizarea statului de funcţii al Spitalului de
Recuperare Brădet, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 285 din 29.11.2017 privind actualizarea
statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet îşi încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Inspector superior,
Cristina LAZĂR

Consilier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU

Consilier juridic,
Aurora TĂNASE
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PUNCTUL_8 - PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de
Asistență Medico-Socială Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 834/18.01.2018 al Direcţiei Asistență Medicală și Protecție
Socială;
Având în vedere:
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de
asistență medicală comunitară;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești nr. 25 din 17.01.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.834 din 18.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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, începând cu data de 01.01.2018, organigrama și statul de
funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești, conform anexelor nr.1
și nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârile Consiliului
Județean Argeș nr. 259/22.12.2014 și nr. 141/25.05.2017 precum și anexa nr.1 la
Hotărânea nr. 140/19.12.2016 își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Serviciului Resurse Umane.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr._

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 834 din 18.01.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea Organigramei și statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 259/22.12.2014, anexa 1 a fost aprobată
organigrama, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 141/25.05.2017 statul de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești.
Prin adresa nr. 25 din 17.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.834 din
18.01.2018, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești a solicitat aprobarea
organigramei și a statului de funcții, conform anexelor.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Dedulești a elaborat organigrama și
statul de funcții în conformitate cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, H.G. nr.
459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medicosociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și
personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată,
Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 412/2003,
Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare
și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Unității de Asistență
Medico-Socială Dedulești, conform anexelor.
Astfel, anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 259/22.12.2014 și Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 141/25.05.2017 își încetează aplicabilitatea.
Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU
Inspector superior,
Cristina LAZĂR
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PUNCTUL_9 - PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale la nivelul
județului Argeș, pe anul 2018

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 827/18.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (5), pct. 2) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată;
Art. 112, alin.3, lit.b și art. 118, alin.1 și 3 din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, modificată și completată;
Avizul Comisiei de Incluziunea Socială Argeş;
Adresele nr. 33041/23.11.2017 și nr. 33042/23.11.2017 ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale la nivelul
județului Argeș, pe anul 2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
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. 901/ 11.01.2018
Aprob,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Văzut,
Secretarul Judeţului Argeş
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale la nivelul judeţului
Argeş
Potrivit prevederilor art. 118, alin 1 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 „Planurile
anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile administraţiei
publice locale, în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale a judeţului de care aparţin, respectiv în cea a municipiului Bucureşti, pentru
sectoarele de la nivelul capitalei”. În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Argeş a elaborat Planul anual de acţiune privind serviciile
sociale la nivelul judeţului Argeş pentru anul 2018.
În vederea întocmirii acestuia, D.G.A.S.P.C Argeş a transmis furnizorilor publici şi privaţi
de servicii sociale, adresele nr.33041/23.11.2017 şi nr. 33042/23.11.2017 prin care a solicitat
informaţii privind: date detaliate despre numărul şi categoriile de beneficiari de servicii sociale,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de
contractare a serviciilor de furnizorii privaţi (unde există), programul de subvencţionare, bugetul
estimat, sursele de finanţare. Din cele 102 primării au răspuns 68, din care 64 de primării au
specificat faptul că în anul 2018 nu au prevăzut înființarea de servicii sociale în comunităţile
aferente.
Potrivit art. 118, alin 2 din Legea asistenţei sociale, Planul anual de acţiune privind
serviciile sociale la nivelul judeţului Argeş cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile
de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate,
programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
Față de cele prezentate supunem spre aprobare Consiliului Județean Argeș proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul județului
Argeș pentru anul 2018, anexat prezentul Raport.
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_10 - PROIECT

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și
Privat Argeș R.A. a unui autoturism, a unui generator de curent monofazat cu
carcasă insonorizare, a unui mai compactor, a unei mașini de finisat
beton/șape (elicopter) și a unei mașini de tăiat asfalt/beton aflate în
patrimoniul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Rapoartele nr. 791/18.01.2018, nr. 406/11.01.2018 și nr.
622/16.01.2018 ale 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;
Contractele de furnizare nr. 18856/09.11.2017 și nr. 18857/09.11.2017
încheiate cu S.C. HANEX S.R.L.;
Contractul de furnizare nr. 18960/10.11.2017 încheiat cu S.C. CRYSTAL
TEHNOLOGIES S.R.L.;
Procesul-verbal de predare-primire nr.42/11.01.2018;
Adresa Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Argeș R.A.
nr. 418/11.01.2018;
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 de Administrare a Domeniului
Public și Privat Argeș R.A.a unui autoturism, a unui generator de curent monofazat
cu carcasă insonorizare, a unui mai compactor, a unei mașini de finisat beton/șape

(elicopter) și a unei mașini de tăiat asfalt/beton aflate în patrimoniul județului
Argeș, identificate potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de dare în administrare a bunurilor evidenţiate în anexa la prezenta
hotărâre.
ART.3. Direcția Tehnică și Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat
Argeș R.A.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș ;
Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.;
Direcției Tehnice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Anexa la H.C.J Argeș nr. ......./...............

Date de identificare a unor bunuri mobile ce se dau în administrare Regiei
de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A., aflate în patrimoniul
județului Argeș

Nr.
crt.
1.

Nr.
Număr de
inventar înmatriculare
02665
AG –10 ZHH

Marca
Auto
Peugeot
4007

Anul
Valoare
fabricatiei inventar
2008
128.878,21

Observatii

Regia de
Administrare a
Domeniului
Public si Privat
Argeș RA

Nr.
Crt.

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala
de
amortizare

2.

2.1.16.1.2.1

Seria
170701004

2017

2017

8.449,00

15 ani

3.

2.1.20.3.3

2017

7604,10

4 ani

2.1.20.3

Seria
H060130351
Seria
2203420

2017

4.

2017

2017

5.890,50

8 ani

5.

2.1.20.6.1

Generator de
curent
monofazat cu
carcasă
insonorizare
Mai
compactor
Mașină de
finisat
beton/șape
(elicopter)
Mașina de de
tăiat
asfalt/beton

Seria
45278817/2017

2017

2017

9.254,63

4 ani

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERV EVIDENŢA ADMIN. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

APROBAT
PRESEDINTE

CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

Prin adresa înregistrată sub nr. 418/11.01.2018, Regia de Administrare a
Domeniului Public si Privat Argeș RA solicită dotarea unității cu un autoturism,
care se află în prezent în proprietatea Consiliului Judeţean Argeş, în vederea
desfasurarii in conditii bune a activitatii de transport.
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
de Administrare a Domeniului Public si Privat Argeș RA a acestui autoturism aflat
în patrimoniul judetului Argeş, evidențiat conform anexei.
In acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi supus
dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean.

DIRECTOR EXECUTIV
STOICEA ALIN
Intocmit
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

Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
Ca urmare a Contractelor de furnizare nr. 18856/09.11.2017, nr. 18857/09.11.2017 și nr.
18859/09.11.2017 încheiate cu S.C. HANEX S.RL., anexate la prezentul referat, Judeţul Argeş a
achiziţionat 1 Generator de curent monofazat cu carcasă insonorizare, 1 Mai compactor și o
mașină de finisat beton/sape (elicopter), valoarea totala a contractelor fiind de 21.943,60 lei (cu
TVA inclus de 19%). Generatorul de curent monofazat cu carcasă insonorizare, Maiul
compactor și mașina de finisat/sape (elicopter) au fost predate in baza Procesului verbal de
predare primire nr. 21041 din data de 12.12.2017, avand urmatoarele caracteristici:
Cod
clasificare

Denumirea
bunului

2.1.16.1.2.1

Generator de
curent
monofazat cu
carcasă
insonorizare
Mai compactor
Mașină de
finisat
beton/sape
(elicopter)

2.1.20.3.3
2.1.20.3

Elemente de
identificare

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala de
amortizare

Seria 170701004

2017

2017

8.449,00

15 ani

Seria H060130351
Seria 2203420

2017
2017

2017
2017

7604,10
5.890,50

4 ani
8 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 RADPP R.A a Generatorului de curent
monofazat cu carcasă insonorizare, Maiului compactor și mașinii de finisat/sape (elicopter)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
Întocmit,
Barbu Mihai

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

Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
Ca urmare a Contractului de furnizare nr. 18960/10.11.2017, încheiate cu S.C.
CRYSTAL TEHNOLOGIES S.RL., anexat la prezentul referat, Judeţul Argeş a achiziţionat o
mașină de tăiat asfalt/beton, valoarea totala a contractului fiind de 9.254,63 lei (cu TVA inclus de
19%). Mașina de tăiat asfalt/beton a fost predată in baza Procesului verbal de predare primire
nr. 426 din data de 11.01.2018, avand urmatoarele caracteristici:

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

2.1.20.6.1

Mașina de de
tăiat
asfalt/beton

Elemente de
identificare

Seria
45278817/2017

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala de
amortizare

2017

2017

9.254,63

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 de Administrare a Domeniului
Public si Privat Arges R.A a Mașinii de tăiat asfalt/beton 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
Întocmit,
Barbu Mihai

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 darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A. a unui autoturism aflat în patrimoniul județului Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 626/16.01.2018 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;
Adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
nr.392/11.01.2018;
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 autoturism marca Peugeot aflat în patrimoniul județului Argeş,
identificat potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 15 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;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Anexa la H.C.J. Argeș nr. ……../……………

Date de identificare – autoturism marca Peugeot aflat în patrimoniul
județului Argeș

Nr. Nr.
Număr de
crt. inventar înmatriculare
1.
02666
AG –09VUF

Marca
Auto
Peugeot
4007

Anul
Valoare
fabricatiei inventar
2008
124.862,00

Observatii

Regia
Autonomă
Județeană de
Drumuri Argeș
RA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERV EVIDENŢA ADMIN. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

Prin adresa înregistrată sub nr. 392/11.01.2018, Regia Autonomă Județeană
de Drumuri Argeș RA solicită dotarea unității cu un autoturism, care se află în
prezent în proprietatea Consiliului Judeţean Argeş, în vederea supravegherii stării
drumurilor județene pe timp de iarnă și a volumului de lucrări de întreținere,
reparații și investiții ce urmează a fi desfășurate pe aceste drumuri, lucrări ce
necesită verificări sistematice în teren.
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 RA a acestui autoturism aflat în patrimoniul
judetului Argeş, evidențiat conform anexei.
In acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi supus
dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean.

DIRECTOR EXECUTIV
STOICEA ALIN
Intocmit
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_12 - PROIECT
HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 702/17.01.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
Art. 120 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
actualizată;
H.G. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al
judeţului Argeş, modificată și completată de H.G. nr. 526/2010;
H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G. nr. 540/2000 privind
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public
al Județului Argeș, după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș Secţiunea I.
Bunuri Imobile”
Capitolul IX. Drumuri - cu bunurile prevăzute în anexă;

ART.2. Anexa aprobată la art.1 face parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniţia
procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş.
ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

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

AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind completarea inventarului domeniului public
al judeţului Argeş

Prin H.G. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată
deschise circulaţiei publice este atestată Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Argeş.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin
domeniului public al judeţului Argeş, modificată şi completată de H.G. 526/2010, la Secţiunea I.
„Bunuri imobile”, Capitolul IX.Drumuri, sunt cuprinse următoarele drumuri judeţene, împreună
cu podurile corespunzătoare: DJ 704 G: Albeşti (DN 7C)-Cicăneşti - Şuici (DJ 703H), DJ 725:
Stoeneşti (DN 72A) - Slobozia - Dragoslavele (DN 73), DJ 738: Poienari (DN 73) - Jugur Drăghici - Mihăeşti (DC 11), DJ 731D: Miceşti (DJ 740) - Purcăreni - Valea Nandrii - Găneşti
(DJ 731), DJ 741: Piteşti (DN 7) - Valea Mare - Fagetu - Mioveni (DN 73D).
Având în vedere faptul că unele poduri şi podeţe aferente acestor drumuri judeţene nu se
regăsesc în inventarul domeniului public, în temeiul art. 120 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată şi actualizată, şi al art. 3 din Legea 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, actualizată, propunem completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Argeş, conform Anexei la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
STOICEA ALIN

Întocmit,
DUMITRESCU RODICA

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 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș
începând cu data de 01.01.2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 705/17.01.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 10, alin.3, art. 11 alin.1 și 3, art.13 și art.16 alin. 2 din Legea - cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea consiliului județean nr. 190/27.07.2017 privind stabilirea salariilor
de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de
01.07.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1). Începând cu data de 01.01.2018 se stabilesc salariile de bază aferente
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2).Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate
al Consilului Judetean Argeș se stabilesc prin Dispoziție a Președintelui, în baza
Art.1(1).
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
PRESEDINTE,
MANU CONSTANTIN DAN

AVIZAT
SECRETAR JUDET,
VOICA IONEL
RAPORT
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începand cu data de 01.01.2018
În conformitate cu prevederile art.11 (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătiti din fonduri publice „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării
şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Tot acelaşi act normativ mai sus arătat prevede în alineatul (3) al articolului 10 faptul că
salariile de bază pentru funcţiile de execuţie se stabilesc la nivelul gradaţiei 0.
Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3),
fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului
Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele
municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările
prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de
venituri şi cheltuieli.
Potrivit prevederilor art.13 din legea-cadru, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de
demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr.IX cu salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, respectiv 15200 lei (coeficient
8 x 1900 lei salariul minim brut pentru anul 2018 ) .
Stabilirea salariului de bază s-a făcut în baza anexei aprobate de Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 190/27.07.2017 și a H.G. nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țara garantat în plată.
Supunem spre aprobare si dezbatere plenului consiliului judeţean proiectul de hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arges începand cu data de 01.01.2018 conform
anexei.
Directia Economica

Directia Juridica Administratie
Serviciul Resurse Umane
Publica Locala
Director executiv
Director executiv
Sef Serviciu
Mocanu Eugenia Carmen
Ciobanu Simona Alisa
Radulescu Eliza Mihaela
Reprezentant functionari publici,
Lider al grupei sindicale S.N.F.P. pentru
personalului contractual,
Minca Ana Maria
Copae Iuliana

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_14-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeş începând cu data de 01.01.2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 704/17.01.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 10, alin. 3 și art.11 alin.1 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea consiliului județean nr. 279/26.10.2017
privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
pentru trimestrul IV 2017;
Avizul favorabil al Sindicatului SANITAS Argeș;
Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş,
nr. 1399/16.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.
503/16.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:

ART.1.(1). Se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație” pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş,
începând cu data de 01.01.2018, pe o perioadă de 6 luni, conform anexelor 1 și 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2).Drepturile salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş se
stabilesc prin Dispoziție a Directorului General, în baza Art.1(1).
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Direcției Economice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
PRESEDINTE,
MANU CONSTANTIN DAN

AVIZAT
SECRETAR JUDET,
VOICA IONEL
RAPORT
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Argeş începând cu 01.01.2018
În conformitate cu prevederile art.11 (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătiti din fonduri publice „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării
şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Tot acelaşi act normativ mai sus arătat prevede în alineatul (3) al articolului 10 faptul că
salariile de bază pentru funcţiile de execuţie se stabilesc la nivelul gradaţiei 0.
Sindicatul SANITAS Argeş, organizaţie sindicală reprezentativă la nivelul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Argeş, a acordat aviz favorabil privind
propuneriile cu salariile de bază pe fiecare funcţie, corespunzătoare anexelor din Legea
153/2017.
Prin adresa nr. 503/12.01.2018 a fost solicitată Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Argeş propunerea privind salariile de bază pe fiecare funcţie corespunzatoare
anexelor din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Ca răspuns la adresa
menţionată mai sus Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Argeş, a
transmis propunerile, prin adresa nr. 1399/16.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu
nr. 503/16.01.2018.
Stabilirea salariului de bază s-a făcut în baza anexei aprobate de Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 279/26.10.2017 și a H.G. nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țara garantat în plată.
Luând act de prevederile legale mai sus arătate, vă supunem spre aprobare salariile de
bază stabilite pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Directiei Generale
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Argeş, care fac parte din familia ocupaţională
„Administraţie”.
Directia Economica Directia Juridica Administratie
Serviciul Resurse Umane
Publica Locala
Director executiv,
Director executiv
Sef Serviciu
Mocanu Eugenia Carmen

Ciobanu Simona Alisa

Radulescu Eliza Mihaela
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PUNCTUL_15-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş
începând cu data de 01.01.2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.707/17.01.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 10, alin. 3 și art.11 alin.1 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea consiliului județean nr. 260/28.09.2017
privind stabilirea
salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul contractual din
cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Argeș începând cu
data de 01.09.2017;
Adresa Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş, nr.
215/15.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu
nr.503/16.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:

ART.1.(1). Se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație” pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş, începând cu data
de 01.01.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2).Drepturile salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual
din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş se stabilesc prin
Dispozitie a Directorului executiv, în baza Art.1(1).
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală pentru
Evidența Persoanelor Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Direcției Economice;
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
PRESEDINTE,
MANU CONSTANTIN DAN

AVIZAT
SECRETAR JUDET,
VOICA IONEL

RAPORT
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Argeş începând cu 01.01.2018

În conformitate cu prevederile art.11 (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătiti din fonduri publice „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării
şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Tot acelaşi act normativ mai sus arătat prevede în alineatul (3) al articolului 10 faptul că
salariile de bază pentru funcţiile de execuţie se stabilesc la nivelul gradaţiei 0.
Prin adresa nr. 503/12.01.2018 a fost solicitată Directiei Generale pentru Evidenta
Persoanelor Argeş propunerea privind salariile de bază pe fiecare funcţie corespunzatoare
anexelor din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Ca răspuns la adresa
menţionată mai sus Directia Generală pentru Evidenta Persoanelor Argeş, a transmis propunerile,
prin adresa nr. 215/15.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 503/16.01.2018, cu
consultarea reprezentantilor Sindicatului Național al Funcționarilor Publici.
Stabilirea salariului de bază s-a făcut în baza anexei aprobate de Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 260/28.09.2017 și a H.G. nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țara garantat în plată.
Luând act de prevederile legale mai sus arătate, vă supunem spre aprobare salariile de
bază stabilite pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Directiei Generale
pentru Evidenta Persoanelor Argeş, care fac parte din familia ocupaţională „Administraţie”.
Directia Economica

Director executiv,
Mocanu Eugenia Carmen

Directia Juridica Administratie
Publica Locala
Director executiv,
Ciobanu Simona Alisa

Serviciul Resurse Umane

Sef Serviciu
Radulescu Eliza Mihaela
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PUNCTUL_16-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges începând cu data de 01.01.2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 708/17.01.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Art. 10, alin. 3 și art.11 alin.1 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea consiliului județean nr. 193/27.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean
Salvamont-Argeș începând cu data de 01.07.2017;
Adresa Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș nr. 41/15.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1).Începând cu data de 01.01.2018 se stabilesc salariile de bază aferente
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” pentru personalul
contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2).Drepturile salariale ale personalului contractual din cadrul Serviciului
Public Județean Salvamont-Argeș se stabilesc prin Decizie a Directorului, în baza
Art.1(1).
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public
Județean Salvamont-Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Direcției Economice;
Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGES
SERVICIUL RESURSE UMANE
AVIZAT
SECRETAR JUDET,
VOICA IONEL

APROB
PRESEDINTE,
MANU CONSTANTIN DAN
AVIZAT
VICEPRESEDINTE,
BRATULESCU SIMONA MIHAELA

RAPORT
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public
Judetean Salvamont-Arges începand cu data de 01.01.2018
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean.
Art.11 (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri
publice „Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în
urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor”.
Tot acelaşi act normativ mai sus arătat prevede în alineatul (3) al articolului 10 faptul că
salariile de bază pentru funcţiile de execuţie se stabilesc la nivelul gradaţiei 0.
Stabilirea salariului de bază s-a făcut în baza anexei aprobate de Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 193/27.07.2017 și a H.G. nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țara garantat în plată.
Prin adresa nr. 503/12.01.2018 a fost solicitată Serviciului Public Judetean SalvamontArges propunerea privind salariile de bază pe fiecare funcţie corespunzatoare anexelor din
Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
Ca răspuns la adresa menţionată
mai sus Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges, a transmis propunerea privind salariile,
începând cu data de 01 ianuarie 2018, prin adresa nr. 41/15.01.2018 înregistrată la Consiliul
Judeţean Argeş cu nr.503/01.01.2018, cu consultarea reprezentantului salariaţilor.
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre prin care se supune
aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges.
Directia Economica Directia Juridica Administratie
Serviciul Resurse Umane
Publica Locala
Director executiv,
Director executiv,
Sef Serviciu
Mocanu Eugenia Carmen Ciobanu Simona Alisa
Radulescu Eliza Mihaela

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_17-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariului de bază pentru Directorul General al Serviciului
Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 706/17.01.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere:
Anexa VII, art.4, art.6 și art.12 coroborat cu art. 11, alin.1 din Legea - cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 194/27.07.2017 privind stabilirea
salariului de bază pentru Directorul General al Serviciului Public Judeţean
de Pază şi Ordine Argeş;
Adresa Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş
nr.80/15.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.
573/15.01.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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. Începând cu data de 01.01.2018 se stabilește salariul de bază pentru
Directorul General al Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Judeţean
de Pază şi Ordine Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Direcției Economice;
Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SERVICIUL RESURSE UMANE

AVIZAT
SECRETAR,
IONEL VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind stabilirea salariului de bază pentru Directorul General al Serviciului Public Judeţean de
Pază şi Ordine Argeş, potrivit Legii – cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean.
Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, potrivit cărora :
Anexa VII , Art. 6 - Salariile de bază ale conducătorilor din instituţiile publice finanţate
integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale, se stabilesc de către
persoanele împuternicite să numească aceste persoane;
Anexa VII , Art. 12 - Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în
autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de
către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi
în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
Art. 11, alin.(1) - Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi
consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General
al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
De asemenea, conform art.4, Anexa VII din Legea – cadru nr.153/2017, salariile de bază
ale funcţiilor de conducere din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în
subordinea, sub autoritatea, în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice locale, sunt stabilite pe două grade, respectiv Gradul I şi Gradul II.
Prin adresa nr.503/12.01.2018 a fost solicitată Serviciului Public Judeţean de Pază şi
Ordine Argeş propunerea privind salariile de bază pe fiecare funcţie corespunzatoare anexelor
din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Ca răspuns la adresa menţionată mai

sus, în urma consultării reprezentanţilor salariaţilor, Serviciului Public Judeţean de Pază şi
Ordine Argeş a transmis prin adresa nr. 80/15.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu
nr.573/15.01.2018, faptul că salariul Directorului General, în cuantum de 8300 lei brut, se
menţine la acelaş nivel începând cu data de 01 ianuarie 2018.
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre prin care se supune
aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş stabilirea salariului de bază pentru directorul
Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş.

Direcţia Economică
Director executiv,
Mocanu Eugenia Carmen

Întocmit,
Insp.Mihaela Ilie

Direcţia Juridică Administraţie
Publică Locală
Director executiv,
Ciobanu Simona Alisa

Serviciul Resurse Umane
Şef Serviciu,
Eliza Mihaela Rădulescu
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PUNCTUL_18-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor
Francofone pe anul 2018

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 543/15.01.2018 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. c, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 6 din Statutul Asociației Internaționale a Regiunilor Francofone;
Adresa nr. 21368/15.12.2017 a Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor
Francofone;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă plata cotizației pe anul 2018 pentru Asociația Internațională a
Regiunilor Francofone, în cuantum de 2.750 euro.
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Direcției Economice ;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Aprob,
Preşedinte,
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte,
Simona Mihaela Brătulescu

Raport privind aprobarea cotizaţiei
pentru Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone pe anul 2018
Judeţul Argeş este regiune membră şi fondatoare a Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor
Francofone din 1992. Judeţul nostru s-a implicat in multe evenimente lansate de AIRF atât în
ţară, cât şi in străinătate şi participă activ la reuniunile organizate de această asociatie.
AIRF are ca scop stabilirea cooperării şi realizarea schimburilor de informaţii şi de
experienţe din diverse domenii de activitate între colectivităţi, teritorii şi comunităţi regionale
francofone.
Conform art. 6 din Statutul AIRF, pentru a face parte din Asociaţie, regiunea membră
trebuie sa plătească o cotizaţie anuală.
Prin adresa nr. 21368/15.12.2017 a Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor Francofone, s-a
transmis nota explicativă a cotizaţiei pentru judeţul Argeş în valoare de 2750 euro validată de
Consiliul de Administraţie al AIRF.
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
cotizaţiei în valoare de 2750 euro pentru Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone pe
anul 2018.

Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu

Consilier juridic,
Veronica Trașcă

Întocmit: Mihaela Costache
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PUNCTUL_19-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene
pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 544/15.01.2018 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ ;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 3 , lit. a , din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 9/24.04.1997 prin care s-a aprobat
ca Județul Argeș să devină membru al Adunării Regiunilor Europene ;
Art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor Europene;
Adresa nr. 21442/18.12.2017 a Adunării Regiunilor Europene;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă plata cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene în
cuantum de 4.404 euro, pe anul 2018.
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Direcției Economice ;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Aprob,
Preşedinte,
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte,
Simona Mihaela Brătulescu
Raport privind aprobarea cotizaţiei
pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2018
Fondată în 1985, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este un forum pentru cooperare
interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a
Consiliului Europei. Politicile AER sunt conduse de un președinte și un consiliu compus din
președinții regionali și politicieni. Aceste politici sunt dezvoltate prin intermediul a trei comisii
tematice prezidate de politicieni regionali și coordonate de către personalul Secretariatului
General al ARE la Strasbourg și Bruxelles. Comisiile sunt structuri funcționale, evolutive și nonbirocratice care se adaptează nevoilor diverse ale regiunilor membre.
Judeţul Argeş a devenit membru al ARE prin Hotărârea nr. 9/24.04.1997 a Consiliului
Judetean Arges.
Conform art. 3 din Statutul ARE, pentru a face parte din Asociaţie, regiunea membră
trebuie sa plătească o cotizaţie anuală.
Prin adresa nr. 21442/18.12.2017 a Adunării Regiunilor Europene, s-a transmis nota
explicativă a cotizaţiei pentru judeţul Argeş în valoare de 4404 euro.
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
cotizaţiei în valoare de 4404 euro pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2018.

Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu

Consilier juridic,
Veronica Trașcă
Întocmit: Mihaela Costache
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PUNCTUL_20-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la Contractul de
administrare nr. 13938/01.11.2010/2739/02.11.2010 încheiat între Județul
Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Regia Autonomă Județeană de
Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.537/15.01.2018 al Serviciului Monitorizare
Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Contractul de Administrare nr. 13938/01.11.2010/2739/02.11.2010 încheiat
între judetul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Regia Autonomă
Județeană de Drumuri Argeș R.A.;
Art. 91, alin. 5, pct. 12 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de
Administrare nr. 13938/01.11.2010/2739/02.11.2010 încheiat între Județul Argeș,
prin Consiliul Județean Argeș și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A., cuprins în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă,
Direcţia Economică şi Regia Autonoma Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERVICIUL MONITORIZARE LUCRARI PUBLICE SI GUVERNANTA CORPORATIVA
SE APROBA
PRESEDINTE
DAN CONSTANTIN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA
RAPORT
PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR.5 LA CONTRACTUL DE
ADMINISTRARE NR. nr.13938/01.11.2010/2739/02.11.2010
INCHEIAT INTRE JUDETUL ARGES, PRIN CONSILIUL JUDETEAN ARGES SI
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Procesul de redresare economica a RAJD Arges RA depinde in mare masura
de realizarea intregului program de lucrari de reparatii, intretinere si investitii
executate pe drumurile judetene, asa cum s-a specificat si in Planul de redresare
economica si financiara a RAJD Arges RA, prezentat in Sedinta ordinara a CJ Arges
din data de 27.07.2017.
Judetul Arges a inceput actiunea de retehnologizare a regiei, in cursul anului
2017 fiind achizitionate si date in administrare masini si utilaje necesare
desfasurarii in bune conditii a activitatii, aceasta actiune urmand a fi continuata si
in anul 2018.
Tinand cont de faptul ca lucrarile de investitii au o rentabilitate economica
mai mare, asigurand incasarea unor venituri mai mari pentru regie, conditie
importanta in activitatea de redresare pe care si-au propus-o, va rugam sa aprobati
promovarea proiectului de hotarare privind propunerea ca lucrarile noi de
investitii finantate din bugetul Judetului Arges, ce urmeaza a fi executate pe
drumurile judetene incepand cu anul 2018, sa fie executate de catre RAJD Arges RA.
In acest sens urmeaza a se incheia un act aditional la Contractul de
administrare nr.13938/01.11.2010/2739/02.11.2010, incheiat intre Judetul Arges,
prin Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA.
Totodata , solictam modificarea prin act aditional a contractului de
administrare, pct.4.3, care va avea urmatorul cuprins „Situatiile de lucrari se
considera acceptate numai dupa insusirea de catre Comisia de verificare din cadrul
Consiliului Judetean – Serviciul Monitorizare Lucrari Publice’’

SEF SERVICIU S.M.LP.G.C
Catalin SOVAR
Intocmit
Dinca Dragos
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PUNCTUL_21-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri Argeş R.A. în relaţia cu Consiliul Judeţean Argeş, pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 763/18.01.2018 al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Art.22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată și
actualizată;
Art.91, alin.(3) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.158/25.08.2010 privind înființarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 Județeană de
Drumuri Argeș R.A., în relația cu Consiliul Județean Argeș, pentru anul 2018,
conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă tarifele practicate de Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri Argeş R.A., în relația cu terții, pentru anul 2018, anexelor nr.1 și nr .3,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Economică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ
DE DRUMURI ARGEŞ R.A.
Nr. ________/_______________
APROBAT,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT,
VICEPREŞEDINTE
ION MANZANA
AVIZAT,
SECRETAR
IONEL VOICA
RAPORT
Privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri Argeş R.A. în relaţia cu Consiliul Judeţean Argeş
pentru anul 2018
În conformitate cu art. 22 al O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificarile
si completările ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor si art. 104 , alin. 1.
din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, activitatea de administrare
a reţelei de drumuri judeţene intră în atribuţiile Consiliului Judeţean Argeş, care o
exercită prin Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. conform H.C.J.
Argeş nr. 158/25.08.2010.
Conform O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificarile si completările
ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor, realizarea în zona drumurilor a
oricaror constructii sau instalatii, amplasarea de panouri publicitare etc. se face cu
respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea constructiei si
numai cu acordul administratorului drumului.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arges nr. 146/19.12.2016 au fost
aprobate tarifele pentru emiterea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor necesare
executării de lucrări sau amplasarea unor obiective în zona drumurilor publice
judeţene şi pentru circulaţia unor autovehicule care depăşesc limitele de tonaj sau
gabarit reglementate prin legislaţia în vigoare, valabile pentru anul 2017. Pentru
anul 2018 nivelul tarifelor, pentru emiterea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor
necesare executării de lucrări sau amplasarea unor obiective în zona drumurilor
publice judeţene pentru circulaţia unor autovehicule care depăşesc limitele de tonaj
sau gabarit reglementate prin legislaţia în vigoare şi pentru inchirierea suprafeţelor

din zona drumurilor judeţene, precum şi tarife mijloace de transport, tarife utilaje
de construcţii, ce vor fi practicate de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri
Argeş R.A. pentru elaborarea ofertelor în scopul executării lucrărilor de investiţii,
întreţinere şi reparaţii curente a drumurilor şi podurilor judeţene cuprinse în
Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pentru
anul 2018 (Anexa 2), vor fi cele din anexa 1 si 2.
Totodată supunem aprobării şi tarifele practicate de către Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri Argeş R.A pentru eliberarea adeverinţelor, a copiilor
certificate după diferite documente solicitate sau a fotocopiilor simple (Anexa 3).
Date fiind cele menţionate mai sus, vă adresăm rugămintea de a aviza
favorabil si de a aproba introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din luna ianuarie 2018 aprobarea tarifelor menţionate
mai sus.

DIRECTOR GENERAL,
ALINA NICOLAU

DIRECTOR ECONOMIC,
COMERCIAL,
CLAUDIA GHITA

DIRECTOR
INFRASTRUCTURA RUTIERA
IONEL IRICIUC
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PUNCTUL_22-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului ofertă actualizat pentru Planul de acțiune pentru
prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile
județene din județul Argeș,
pentru iarna 2017 - 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 762/18.01.2018 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș
Având în vedere :
O. G. nr. 43/1997 modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
juridic al drumurilor;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;
Art. 91, alin.5, lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 Devizul ofertă actualizat pentru Planul de acțiune pentru
prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene
din județul Argeș, pentru iarna 2017 - 2018, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș 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 Județene de Drumuri Argeș R.A.
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges
Nr………………………………

APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT,
VICEPRESEDINTE
ION MANZANA
AVIZAT,
SECRETAR
IONEL VOICA

RAPORT PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI OFERTA ACTUALIZAT PENTRU
PLANUL DE ACTIUNE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INZAPEZIRII SI
POLEIULUI PE DRUMURILE SI PODURILE JUDETENE DIN JUDETUL ARGES ,IARNA
2017-2018
Avand in vedere modificarile survenite dupa terminarea procedurilor de achizitie
publica in ceea ce priveste Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea
inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges pentru
iarna 2017-2018, supunem aprobarii Devizul Oferta actualizat.
Director General,
Ing. Alina Nicolau

Director Economic,
Ec. Ghita Claudia
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PUNCTUL_23-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului ofertă pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ
659A Bradu- Costești km 5+060-9+744, L=4.684 km, la Costești actualizat 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 764/18.01.2018 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș
Având în vedere :
O. G. nr. 43/1997 modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
juridic al drumurilor;
Art. 91, alin.5, lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
Contractul de administrare nr.13398/01.11.2010 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 Devizul ofertă pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 659A
Bradu- Costești km 5+060-9+744, L=4.684 km, la Costești - actualizat 2017,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș 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 Județene de Drumuri Argeș R.A.
Direcției Tehnice;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A
Nr.___________/____________
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT,
VICEPREŞEDINTE
ION MANZANA
AVIZAT,
SECRETAR
IONEL VOICA

RAPORT
Privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul Modernizare pe DJ 659A
Bradu- Costesti km 5+060-9+744, L=4.684 km, la Costestiactualizat 2017.
Avand in vedere Contractul de administrare nr. 13398/01.11.2010 incheiat
intre Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA;
In conformitate cu Programul de lucrari de intretinere si reparatii ce
urmeaza a fi realizate de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA;
Va supunem spre aprobare Devizul oferta pentru obiectivul Modernizare pe
DJ 659 A Bradu-Costesti km 5+060-9+744, L= 4.684km, la Costesti, jud. Arges –
actualizat 2017.
Date fiind cele mentionate mai sus, va adresam rugamintea de a introduce
pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arges din luna ianuarie
2018, acest punct.

Director General,
Alina Nicolau

Director Economic,
Claudia Ghita
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PUNCTUL_24-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T Judeţul
Argeş prin Consiliul Județean Argeș, U.A.T. Județul Sibiu prin Consiliul
Județean Sibiu și U.A.T. Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 684/17.01.2018 al Administratorului Public ;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Anexa 2, litera B din H.G. nr. 558/2017 privind aprobarea Programului
pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în
turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 U.A.T. Judeţul Argeş,
prin Consiliul Județean Argeș, U.A.T. Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu
și U.A.T. Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de parteneriat dintre U.A.T Județul
Argeș și U.A.T -urile Sibiu și Brașov.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
Directiei Tehnice;
Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
SERVSAL Argeș;
Serviciului Public Salvamont Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu U.A.T.-Județul Sibiu prin
Consiliul Județean Sibiu și U.A.T. Brașov-Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov

Prin Hotărârea Guvernului nr. 558/04.08.2017 a fost aprobat Programul pentru
dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de
eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.
În anexa 2 litera B din H.G. nr. 558/04.08.2017 este prevăzut programul “Dezvoltarea
infrastructurii domeniului schiabil, Munţii Făgăraş (200 de zile cu zăpadă pe an - Dezvoltare
durabilă în Masivul Făgăraş)”.
Obiectul acordului de parteneriat îl constituie realizarea în comun a promovării și
dezvoltării turistice a zonei montane a Masivului Făgăraș, identificarea unor soluții optime
pentru crearea infrastructurii referitor la protecția mediului în zona montană a celor trei județe,
precum și identificarea nevoilor și a obiectivelor de dezvoltare, concretizandu-se în proiecte cu
finanțare internă sau externă.
Pentru implementarea și promovarea acestui parteneriat și în conformitate cu
prevederile art. 91, alin (6), lit a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare, vă supunem dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Argeș încheierea unui Acord de parteneriat între U.A.T.Județul Argeș, U.A.T. –Județul Sibiu și U.A.T. –Județul Brașov.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Mariana DINU

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

ȘEF SERVICIU,
Veronica TRAȘCĂ
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PUNCTUL_25-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind majorarea cotizației anuale a Județului Argeș pentru Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 540/15.01.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări Publice
și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.71/25. 04. 2012 privind aderarea
Județului Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu;
Procesul-verbal din data de 04.10.2017 al ședinței A.G.A-Molivișu;
Procesul-verbal din data de 19.10.2017 al ședinței A.G.A-Molivișu;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă majorarea cotizației anuale a Județului Argeș la 50.000 lei
pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu, pe anul 2018.
ART.2. Direcția Economică și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Molivișu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

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

RAPORT
PRIVIND APROBAREA MAJORARII COTIZATIEI
CATRE ADI MOLIVISU

ADI Molivisu s-a infiintat in anul 2009 prin Încheierea din data de
01.06.2009, pronunțată de Judecătoria Curtea de Argeș în dosarul nr
1227/216/2009.
Asociatia isi desfasoara activitatea in conformitatea cu legile romane si cu
statutul prezentat in anexa. Asociatia este persoana juridica română de drept
privat si are statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii. Initial au fost 3
asociati: Comuna Arefu, Comuna Cicanesti si Comuna Bradulet, ulterior, in
21.05.2012 a fost cooptat ca asociat si Județul Arges conform hotararii AGA nr.
3/21.05.2012.
Avand in vedere ca asociatia ADI Molivisu se confrunta cu dificultati in
asigurarea resurselor de finantare, in sedinta din data de 02.11.2017, Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvolatre Intercomunitara Molivisu a aprobat
propunerea de majorare a cotizatiei anuale de la 20.000 lei la 50.000 lei.
In temeiul celor de mai sus, va rugam sa aprobati promovarea proiectului de
hotarare privind majorarea cotizatiei anuale catre ADI Molivisu la 50.000 lei si
cuprinderea acestei valori in bugetul Consiliului Judetean Arges pe anul 2018,
pentru continuarea activitatilor curente la ADI Molivisu specifice bugetate.

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

PRESEDINTE ADI MOLIVISU
Gabriel DICA
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PUNCTUL_26-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei și Convenției de realizare a scopului Asociației
A.D.I Molivișu
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 538/15.01.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Avînd în vedere:
Contractul de finanțare nr.3038/2012 încheiat între MDRAP și ADI
Molivișu;
Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice
locale, republicată;
Hotărârea A.G.A. nr. 5/16.08.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Strategia de realizare a scopului Asociației A.D.I Molivișu,
potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Convenția de realizare a scopului Asociației A.D.I Molivișu,
conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și
A.D.I Molivișu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice
Corporativă;
A.D.I Molivișu.

și

Guvernanță

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

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

RAPORT
PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI SI CONVENTIEI DE REALIZARE A
SCOPULUI ASOCIATIEI ADI MOLIVISU

Ca urmare a rezilierii contractului de finantare nr.3038/2012 incheiat intre
MDRAP si ADI Molivisu din cauza nefinalizarii fazei de implementare a proiectului”
„Crearea infrastructurii generale si specifice a activitatilor de turism din arealul
climatic Ghitu – Molivisu, comuna Arefu, judetul Arges”, asociatia ADI Molivisu se
confrunta cu dificultati in asigurarea resurselor de finantare pentru continuarea
scopului pentru care s-a infiintat.
Tinand cont de prevederile art.5, lit.b, din statutul Asociatiei potrivit carora
„In vederea realizarii scopului, Asociatia isi propune urmatoarele obiective si are
urmatoarele atributii:...b) initierea si realizarea individual a proiectelor necesare
atingerii scopului asocierii, proiecte ce nu pot fi realizate in colaborare de Asociati”,
a fost adoptata Hotararea AGA nr. 5/16.08.2017 prin care s-au aprobat strategia si
conventia de realizare a scopului asocitaiei, Judetul Arges asumandu-si realizarea
in calitate de asociat a urmatoarelor obiective:
- Realizarea partiei de schi A1
- Realizarea racordului electric pentru alimentarea cu energie electrica
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa aprobati promovarea
proiectului de hotarare privind aprobarea strategiei si conventiei de realizare a
scopului asociatiei ADI MOLIVISU, prin care Judetul Arges si-a asumat realizarea
obiectivelor mai sus mentionate.

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

PRESEDINTE ADI MOLIVISU
Gabriel DICA
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PUNCTUL_27-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general și a
Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE PÂRTIE
DE SCHI VIDRARU A1, GHIȚU - MOLIVIȘU”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 539/15.01.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Avînd în vedere:
H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale,
republicată;
Hotărârea A.G.A nr. 5/16.08.2017;
Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.445359/18.10.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE
PÂRTIE DE SCHI VIDRARU A1, GHIȚU - MOLIVIȘU”, conform anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general (scenariul nr.1 in valoare de 15.906.510 lei, cu
TVA) pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE PÂRTIE DE SCHI VIDRARU A1,

GHIȚU - MOLIVIȘU”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
,,CONSTRUIRE PÂRTIE DE SCHI VIDRARU A1, GHIȚU - MOLIVIȘU”,
conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă alocarea, în bugetul Județului Argeș pe anul 2018, a sumei de
15.906.510 lei necesară realizării obiectivului ,,CONSTRUIRE PÂRTIE DE SCHI
VIDRARU A1, GHIȚU - MOLIVIȘU”.
ART.5 Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și A.D.I
Molivișu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice
Corporativă;
A.D.I. Molivișu.

și

Guvernanță

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Dată astăzi __________2018
Nr.__

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

RAPORT
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A DEVIZULUI
GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL
CONSTRUIRE PARTIE DE SCHI VIDRARU A1,GHITU MOLIVISU

Avand in vedere prevederile art.5, lit.b, din statutul Asociatiei potrivit carora
„In vederea realizarii scopului, Asociatia isi propune urmatoarele obiective si are
urmatoarele atributii:...b) initierea si realizarea individual a proiectelor necesare
atingerii scopului asocierii, proiecte ce nu pot fi realizate in colaborare de Asociati”,
si Hotararea AGA nr. 5/16.08.2017 prin care s-au aprobat strategia si conventia de
realizare a scopului asocitaiei, Judetul Arges si-a asumat realizarea in calitate de
asociat a urmatoarelor obiective:
- Realizarea partiei de schi A1
- Realizarea racordului electric pentru alimentarea cu energie electrica
In acest sens prin adresa nr.16508/2017, am solicitat Ministerului Finantelor
publice sa ne precizeze, daca exista posibilitatea finantarii de la bugetul local a
unor obiective de investitii derulate in cadrul unor asociatii. Prin adresa
nr.445359/18.10.2017, Ministerul Finantelor Publice ne-a informat ca obiectivele
de investitii pot fi finantate prin alocarea sumelor necesare din bugetul local,
acestea urmand a fi incadrate la capitolul bugetar „Alte transferuri” .
In vederea cuprinderii in bugetul pe anul 2018 a sumelor necesare finantarii
investitiilor de mai sus, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, a fost
intocmit studiul de fezabilitate pentru obiectivul CONSTRUIRE PARTIE DE SCHI
VIDRARU A1,GHITU MOLIVISU.
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa aprobati promovarea
proiectului de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului
general (scenariul nr.1 in valoare de 15.906.510 lei, cu TVA) si a indicatorilor
tehnico-economici din anexa, pentru obiectivul construire PARTIE DE SCHI
VIDRARU A1,GHITU MOLIVISU precum si cuprinderea acestei valori in bugetul
Consiliului Judetean Arges pe anul 2018.
SEF SERVICIU S.M.LP.G.C
Catalin SOVAR

PRESEDINTE ADI MOLIVISU
Gabriel DICA

