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HOTĂRÂRE
privind solicitarea de preluare în administrare a unei suprafețe de teren

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 2024/09.02.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și actualizată;
Art. 867, 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
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 solicită Consiliului Local Arefu preluarea în administrare a suprafeței
de teren, de aproximativ 4 ha., aflată în domeniul public al Comunei Arefu, situată
în proximitatea Cetății Poienari.
ART.2. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1910/07.02.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
O.U.G.nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
Normele metodologice transmise de Ministerul Finanțelor Publice cu adresa nr.
462010/04.01.2018 privind definitivarea și aprobarea bugetelor locale pe anul
2018;
Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș nr.
4353/08.01.2018 ;
Decizia Șefului Administrației Publice Argeș nr. 1/09.01.2018 privind
repartizarea pe UAT – uri a sumelor din cota de 17,25% din impozitul pe venit
și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul
2018;
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,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș la bugetul Agenției
de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 862/19.01.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Art.7, alin. 3, 4 și 5 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România;
Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Regional nr. 1/1998 privind înființarea Agenției de
Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 28/14.12.2017 privind
aprobarea bugetului Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
Rapoartele comisiilor 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 contribuția Consiliului Județean Argeș pentru anul 2018 la
bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cuantum de
579.806,00 lei .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuției U.A.T Județul Argeș la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” pe anul 2018

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 1286/30.01.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Art. 12, alin. 1, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 82/2009 - privind aprobarea asocierii
județului Argeș cu județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și
Teleorman în vederea constituirii ADI ”Situații de Urgență Sud Muntenia”;
Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud
Muntenia” nr. 5/22.01.2018;
Rapoartele comisiilor K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă contribuția U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” pe anul 2018, în cuantum de
12.000 lei .
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, pe anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 1523/02.02.2018 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;
Art. 91, alin. 1 , lit. f, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România nr.4/13.02.2009 privind stabilirea cotizației anuale a membrilor
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene;
Hotărârea Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene
nr.4/04.06.2010 privind majorarea cotizației anuale a membrilor Uniunii
Naționale a Consiliilor Județene;
Adresa nr. 20959/31.01.2018 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene;
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 în cuantum de 105841,40 lei către Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2018.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării Programului Eurodyssee în anul 2018
şi a bugetului necesar
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1366/31.01.2018 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învătîmânt;
Având în vedere:
Hotărârea Consilului Judeţean Argeş nr. 12/26.01.2017 privind aprobarea
derulării Programului Eurodyssee al Adunării Regiunilor Europei în anul 2017
prin schimburi de tineri cu regiunile membre, precum şi bugetul aferent
stagiului ;
Art. 91, alin. 5 , lit. a, punctul 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă continuarea Programului Eurodyssee în anul 2018 cu
prelungire în anul 2019, prin schimburi de tineri cu regiunile membre A.R.E.
ART.2. Se aprobă bugetul aferent stagiului conform anexei, parte integrantă
a prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Anexa la H.C.J Argeș nr. 37/16.02.2018

Bugetul privind derularea Programului Eurodyssee în anul 2018 cu prelungire in anul 2019

Nr.
Crt
1
2
3

4

Cheltuieli estimate/stagiar

Bursa
Curs lb.română – 1 luna
Cheltuieli pentru cazare (chirie+cheltuieli
administrative);
1400 lei/luna x 12 luni = 16 800 lei
TOTAL

Stagiar/
1 luna
1 600 lei
3 000 lei

Total
3 stagiari/4 luni
19 200 lei
9 000 lei
16 800 lei

45 000 LEI
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări culturalartistice, științifice și sportive pe anul 2018, ce vor fi organizate și sprijinite de
Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum și a
nomenclatorului de materiale ce vor susține aceste activități
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 1860/07.02.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007;
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;
Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată;
O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte
aprobată prin Legea nr. 353/2007;
O.G. nr. 51/1998, modificată și completată de Legea nr. 245/2001;
O.G. nr. 2/2008 aprobată prin Legea nr. 199/2008 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările
ulterioare;
Art. 91 alin 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată,
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1). Se aprobă Calendarul principalelor activități și manifestări culturalartistice, ştiinţifice și sportive pe anul 2018, ce vor fi organizate și sprijinite în
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu cu destinaţie de activitate comercială situat în
incinta Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1480/01.02.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Art. 14, 15 și 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată;
Art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
Adresa Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 80/04.01.2018 ;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 32/24.03.2010 pentru aprobarea
procentului repartizat C.J. Argeş din sumele încasate cu titlu de chirii
pentru spaţiile aflate în domeniul public al Judeţului Argeş;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului judeţului 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,

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă închirierea spaţiului ”Terasă”, situat în incinta Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, în suprafață de 54,87 mp, cu destinaţie de
activitate comercială, identificat conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Anexă
la Hotărârea nr. 39/16.02.2018

Spaţiul cu destinaţie de activitate comercială
ce urmează a se închiria

Nr.
Crt.

Imobilul (Spaţiul)
Adresa

Suprafaţa ce urmează a se
închiria
(mp)

1

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti ,,Terasă”

54,87 mp

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

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și
Privat Argeș R.A. a unui Buldoexcavator cu braț telescopic marca
CUKUROVA și accesorii, aflate în patrimoniul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 1521/02.02.2018 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;
Contractul de furnizare nr. 19469/17.11.2017 încheiat cu S.C. VECTRA
EXIM S.R.L.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului
Public și Privat Argeș R.A. a unui Buldoexcavator cu braț telescopic marca
CUKUROVA și accesorii (lamă de zăpadă, graifer, picon, compactor, foarfecă
demolare, cupe de 300 și 400 mm, furci paleți), aflate în patrimoniul județului
Argeș, identificate potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de dare în administrare a bunurilor evidenţiate în anexa la prezenta
hotărâre.

Anexa
la Hotărârea nr. 40/16.02.2018

Cod
clasificar
e

Denumirea bunului

Elemente de
identificare

2.1.20.1

Buldoexcavator cu braț
telesopic marca
CUKUROVA și
accesorii: lamă de
zăpadă, graifer, picon
compactor, foarfecă
demolare, cupe de 300
si 400 mm, furci paleți

Seria
CM188518KHEC0
0011

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala de
amortizare

2018

2018

547.000,00

6 ani
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Agenției Naționale pentru Zootehnie ,,Prof. Dr.
G.K. Constantinescu” a unui spațiu situat în Municipiul Câmpulung aflat în
domeniul public al județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 1520/02.02.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123, alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
Adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 18900/09.11.2017 a
A.N.Z. ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. C din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1) Se aprobă darea în administrare Agenției Naționale pentru Zootehnie
,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, pe o perioadă de 3 ani, a unui spațiu în suprafață
de 17,38 mp, aflat la etajul 1 al imobilului – clădire situat în Municipiul
Câmpulung, str. Frații Golești nr.1, imobil aflat în domeniul public al județului
Argeș, identificat conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu” are
drept de folosire și obligația de întreținere a spațiilor comune împreună cu ceilalți
locatari ai imobilului identificat la art. 1 alin.1.
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unor spații situate în Municipiul Câmpulung aflate în
domeniul public al județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 1519/02.02.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
Art.26 și 27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată;
Art.14,15 și 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 1235/29.01.2018 a
Partidului Mișcarea Populară – Filiala Județeană Argeș;
Adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 1412/31.01.2018 a
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. C din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1). Se aprobă închirierea unui spațiu, în suprafață de 31,35 mp, aflat la
etajul 1 al imobilului –clădire situat în Municipiul Câmpulung, str. Frații Golești
nr.1, către Partidul Mișcarea Populară – Filiala Județeană Argeș, imobil aflat în
patrimoniul județului Argeș, identificat conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Partidul Mișcarea Populară – Filiala Județeană Argeș are obligația de
întreținere a spațiilor comune împreună cu ceilalți locatari ai imobilului, identificat
la art.1, alin.1.
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HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare atribuit Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș pentru suprafața de 925,5 mp și
darea acestei suprafețe (925,5 mp) în administrare Grădiniței Speciale Sfânta
Elena-Pitești
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 1706/06.02.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art.123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată;
Art. 867, 868 și 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Adresa Grădiniței Speciale Sfânta Elena-Pitești nr. 1025/21.11.2017 înregistrată
la Consiliul Județean Argeș sub nr. 19712/21.11.2017 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
Avizul secretarului judeţului 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, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș pentru spațiile în suprafața de 925,5 mp,
situate în incinta imobilului din Pitești, Aleea dr. Victor Martoiu (fosta str.
Frasinului), nr. 10, evidenţiate în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Grădiniței Speciale Sfânta Elena-Pitești, a
spațiilor în suprafață de 925,5 mp situate în incinta imobilului din Pitești, Aleea dr.
Victor Martoiu (fosta str. Frasinului), nr. 10, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Anexă
La Hotărârea nr. 43/16.02.2018
Spaţiile ce urmează a fi date în administrare Grădiniței Speciale Sfânta Elena-Pitești,
situate în incinta imobilului din Pitești, Aleea dr. Victor Martoiu (fosta str. Frasinului), nr. 10
Suprafață utilă (mp)
Denumirea camerei
Demisol:
Sală Centrală Termică

75,36 mp

Birou Contabilitate
Birou Administrativ
Birou Asistent Social
Birou Director
Oficiu (sala de mese)
Hol intrare
Sală de clasă

11,83 mp
11,83 mp
11,83 mp
20,00mp
14,12 mp
6,53 mp
42,03 mp

Parter:

Etaj I:
Pod
Cabinet Medical
Balcon cabinet medical
Sală de clasă
Sală de clasă
Cabinete psihopedagogice
Sală de clasă
Etaj II (Mansardă):
Cabinet kinetoterapie
Grup sanitar
Sală de clasă
Sală de clasă
Cabinet psihopedagogie
Sală clasă
Cabinet metodic
Total

353,06 mp
2,77 mp
6,83 mp
42,03 mp
42,46 mp
42,46 mp
40,72 mp
19,12 mp
6,30 mp
42,03 mp
42,48 mp
8,50 mp
42,46 mp
40,75 mp
925,5 mp

Cu drept de folosință comună pentru:
Parter: Casa scării – 21,37 mp, Grup sanitar – 16,27 mp, Hol intrare clasă – 6,84 mp,
Hol principal – 41,86 mp;
Etaj I: Palier – 8,50 mp, Grup sanitar – 11,93 mp, Grup sanitar – 18,27 mp, Hol acces clasă –
6,8 mp, Hol acces clasă – 6,81 mp, Hol principal – 41,45 mp.
Etaj II (Mansardă): Palier mansardă – 6,70 mp, Hol principal – 32,75 mp, Hol acces clasă 6,54
mp.
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Consiliului Local Priboieni a zonei de protecție
aferentă drumului DJ 702 Topoloveni (DN7)-Dobrești – Boțești –lim. Jud.
Dâmbovița
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 1964/08.02.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și actualizată;
Art. 868, din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Art. 22^1 (3) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată;
Hotărârea Consiliului Local Priboieni nr. 5/31.01.2018 privind preluarea în
administrare a zonei de protecție de-a lungul DJ 702 în suprafață de 3101 mp
de la Consiliul Județean Argeș;
Adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 1536/02.02.2018 a
Primăriei Comunei Priboieni;
Acordul nr. 422/31.01.2018 al Regiei Autonome Județene de Drumuri Aregș
R.A.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A. asupra terenului aferent zonei de protecție a drumului DJ 702
Topoloveni (DN7)-Dobrești – Boțești –lim. Jud. Dâmbovița, în suprafață de 3101
mp (pe o lungime de 2,060 km).
ART.2. Se aprobă darea în administrare Consiliului Local Priboieni a terenului
aferent zonei de protecție a drumului DJ 702 Topoloveni (DN7)-Dobrești – Boțești
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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. 1707/06.02.2018 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 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,
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;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ
741 Pitești-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare
(Ploscaru), la Ștefănești”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1801/06.02.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. e din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată,
Art. 8, alin.3 din Ordinul M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat și
actualizat;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 55/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinantării pentru obiectivul de
investiții “ Pod pe DJ 741 Pitești - Valea Mare - Fagetu - Mioveni, km
2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Stefănești”;
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3679/17.07.2017 prin care s-a aprobat
includerea în Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L) a
obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ 741 Pitești-Valea Mare-FăgetuMioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești”;
Contractul de finanțare nr. 3759.05.12.2017 încheiat de U.A.T. Județul
Argeș cu M.D.R.A.P.F.E.;
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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ 741 PiteștiValea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la
Ștefănești” în sumă de 487.000,00 lei cu T.V.A.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ738Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Tîrgului, km 21+900, în comuna
Mihăești”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1752/06.02.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. e din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată,
Art. 8, alin.3 din Ordinul M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat și
actualizat;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 56/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții “Pod pe DJ 738 Jugur - Drăghici - Mihăești peste râul Tîrgului, km
21+900, în comuna Mihăești”;
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3679/17.07.2017 prin care s-a aprobat
includerea în Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L) a
obiectivului de investiții “Pod pe DJ 738 Jugur - Drăghici - Mihăești peste
râul Tîrgului, km 21+900, în comuna Mihăești”;
Contractul de finanțare nr. 2415/07.11.2017 încheiat de U.A.T. Județul
Argeș cu M.D.R.A.P.F.E.;
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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții “Pod pe DJ 738 Jugur Drăghici - Mihăești peste râul Tîrgului, km 21+900, în comuna Mihăești”, în sumă
de 311.630,00 lei cu T.V.A..
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ 703 H
Curtea de Argeș (DN7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m,
în comuna Valea Danului”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1754/06.02.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. e din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată,
Art. 8, alin.3 din Ordinul M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat și
actualizat;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții “Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș (DN 7 C)-Valea DanuluiCepari, km 0+597, L=152 m, în comuna Valea Danului”;
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3679/17.07.2017 prin care s-a aprobat
includerea în Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L) a
obiectivului de investiții investiții ,,Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș
(DN7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m, în comuna Valea
Danului”;
Contractul de finanțare nr. 3757/05.12.2017 încheiat de U.A.T. Județul
Argeș cu M.D.R.A.P.F.E.;
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, completată, modificată și republicată,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ
703B Șerbănești (DJ659)- Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, în
comunele Rociu și Căteasca”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1753/06.02.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 6, lit. e din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată,
Art. 8, alin.3 din Ordinul M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat și
actualizat;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 54/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții “Modernizare DJ 703 B Serbanesti (DJ 659) – Silistea, km 70+410
– 77+826, L= 7,416 km, in comunele Rociu și Căteasca”;
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3679/17.07.2017 prin care s-a aprobat
includerea în Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L) a
obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 703B Șerbănești (DJ659)Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca”;
Contractul de finanțare nr. 1415/03.10.2017 încheiat de U.A.T. Județul
Argeș cu M.D.R.A.P.F.E.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
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HOTĂRÂRE
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de
investiții ,,Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1756/06.02.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată,
Art. 8, alin.3 din Ordinul M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat și
actualizat;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 52/17.03.2017 privind aprobarea
realizării obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare Spital Județean
de Urgență Pitești”;
Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3679/17.07.2017 prin care s-a aprobat
includerea în Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L) a
obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare Spital Județean de
Urgență Pitești”;
Contractul de finanțare nr. 1820/18.10.2017 încheiat de U.A.T. Județul
Argeș cu M.D.R.A.P.F.E.;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
,,Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești”, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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. 1902/07.02.2018 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.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalității de calcul a contribuției lunare de întreținere
datorată de persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni – Argeș, precum și a categoriilor de venituri luate în
calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru anul 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 1369/31.01.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare ;
Legii nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
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;
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;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 8/25.01.2018 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;
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,

Anexa
la Hotărârea nr. 52/16.02.2018
Modalitatea de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată de
persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni – Argeș
Contribuţia persoanelor vârstnice sau a susţinătorilor legali:
Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice MozăceniArgeș, care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de
fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate
potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent, au obligaţia să
plătească lunar o contribuţie de întreţinere în cuantumul stabilit prin Hotararea
Consiliului Judeţean Argeș nr.8/25.01.2018, respectiv 1982 lei/lună/beneficiar.
Modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere este următoarea:

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 depăși contribuţia lunară de întreţinere aprobată prin
Hotararea Consiliului Judeţean Argeș nr.8/25.01.2018.
În situatia în care, cuantumul de 60% din veniturile persoanelor asistate nu
acoperă valoarea contribuţiei de întreţinere, diferenta pâna la concurenţa valorii
integrale se va plăti de catre susţinatorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în
cămin dacă realizează venit lunar pe membru de familie mai mare decât valoarea
netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit conform legii,
în urmatoarea ordine de obligare la plată:
a.
b.
c.
d.

soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ;
copiii pentru părinţi;
parinţii pentru copii;
orice persoană care are calitate de susţinator legal - dacă realizeaza
venit lunar pe membru de familie, în cuantum mai mare decat
valoarea neta a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
stabilita potrivit legii;

Dacă prin aplicarea cotei prevăzute de până la 60% din valoarea veniturilor
persoanei asistate se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii
legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se
procedează după cum urmează:
a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele
obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;
b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care
susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere.
Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară
integrală printr-un angajament de plată.
În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata nu are mijloace
materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii
persoanei vârstnice îngrijite, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte
persoane, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, până la completarea
integrală a nivelului contribuţiei de întreţinere. Când această completare nu este
posibilă din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plată, contribuţia de
întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la
persoanele respective.
În cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere ar reveni mai
multor persoane, ea poate fi plătită şi numai de către una dintre acestea care își
asumă această obligaţie.
Dacă persoana îngrijită în cămin şi susţinătorii legali ai acesteia nu au
venituri, cheltuielile lunare de întreţinere ale persoanei îngrijite se suportă din
bugetul Judeţului Argeș.
În cazul în care persoanele vârstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari
de 5 zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrană
corespunzătoare zilelor respective.
Angajamentul de plată

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere stabilită în sarcina
persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se asumă printr-un angajament de
plată scris, semnat de către persoana vârstnică/reprezentantul său legal, după caz,
şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
După stabilirea persoanelor obligate la plată şi a cuantumului sumelor ce le
revin de plătit se întocmește angajamentul de plată pentru fiecare dintre acestea, cu
menţionarea sumelor datorate, data şi locul unde urmează să se facă plata.
Angajamentul de plată se întocmeşte prealabil internării în centru, în cazul în
care internarea este solicitată de persoana obligată la plata contribuţiei.
Angajamentul de plată se încheie în toate cazurile înainte de încheierea
contractului de furnizare de servicii, prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii,

Solidarităţii Sociale şi Familiei nr.73/2005 privind aprobarea modelului
Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii
sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni este obligat să informeze
persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată ori de cate ori intervin
modificări, în condiţiile majorării contribuţiei de întreţinere sau ale veniturilor
persoanelor îngrijite, pe baza cărora se recalculează cuantumul contribuţiei lunare
de întreţinere.
Persoanele asistate sunt scutite temporar de la plata contribuţiei, în
următoarele situaţii:
• în cazul în care beneficiarul se află în familie pe o perioadă care depăşeşte
30 de zile calendaristice consecutive;
• pe perioada în care persoana vârstnică se află la tratament într-o staţiune
balneo-climaterică şi prezintă documente justificative în acest sens, pe care
le depune la Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orașenesc ,,Regele Carol I”
Costești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1548/05.02.2018 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;
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;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de
Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 1597/05.02.2018 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;
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;
Adresa Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea nr. 431/02.02.2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 1597/02.02.2018;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
“Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1126/02.02.2018 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. 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. d) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Spitalului de Boli Cronice Călineşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1444/01.02.2018 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. 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. d) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Unității de Asistență Medico-Socială Șuici
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 1599/05.02.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
Art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
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 desfasoară activități de
asistență medicală comunitară;
H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
Adresa Unității de Asistență Medico Socială Șuici nr. 134/29.01.2018
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 1599/02.02.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Unității de Asistență
Medico-Socială Suici, potrivit anexelor 1 - 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatelor concursului
pentru ocuparea funcției de medic șef pentru Secțiile:
Pediatrie I, Pediatrie III, Pediatrie IV și Chirurgie și Ortopedie infantilă
din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 1391/02.02.2018 al Direcției Asistență Medicală
și Protecție Socială;
Având în vedere :
OMS nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de sef de sectie, sef de
laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art. 91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice
locale;
Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 1100/29.01.2018, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 1391/02.02.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K3, K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se validează rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de medic șef
pentru Secțiile: Pediatrie I, Pediatrie III, Pediatrie IV și Chirurgie și Ortopedie
infantilă din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești,conform anexei, parte integrantă
a prezentei hotărâri.

Anexă
la Hotărârea nr. 58/16.02.2018

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef pentru Secțiile:
Pediatrie I, Pediatrie III, Pediatrie IV și Chirurgie și Ortopedie infantilă din
cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești
Nr.
crt

Numele
și prenumele

Postul pentru
care candidează

Proces verbal nr.

Rezultatul

775/17.01.2018

Admis

575/12.01.2018

Admis

575/12.01.2018

Admis

575/12.01.2018

Admis

Medic Șef
1

Dr. TRIFAN FLORIN VIOREL

Secție Chirurgie și
Ortopedie
Medic Șef

2

Dr. IOSIFESCU MARIUS

Secție PEDIATRIE
I

3

Dr. MATEI LUCIAN

4

Dr. VASILESCU CONSTANȚA

Medic Șef
Secție Pediatrie III
Medic Șef
Secție Pediatrie IV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 1866/07.02.2018 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal;
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;
H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului,
procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist
Art.91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Avizul ANFP nr. 24094 conexat cu nr. 17071/2017 înregistrat la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș sub nr.
11875/09.05.2017;
Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș nr.2/05.02.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
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HOTĂRÂRE
pentru actualizarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
129/11.05.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței
energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”, a Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor legate de proiect modificată prin
Hotărârea nr. 298/29.11.2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1978/08.02.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de
investiții 3.1 Operațiunea B - Clădiri publice;
Art. 91 alin. 3 și 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată ;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.129/11.05.2017 privind aprobarea
proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului de
Recuperare Brădet”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completarile ulterioare;
Adresa transmisă de OI ADR Sud – Muntenia înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 1684/05.02.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5, K6;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Creșterea eficienței energetice a
Spitalului de Recuperare Brădet”, în cuantum de 3.333.577,98 lei (inclusiv
TVA), din care 3.160.266,78 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă,
conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifului de depozitare a deșeurilor municipale
solide mixte (inclusiv a deșeurilor stradale), practicat de către S.C. Girexim
Universal S.A., la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor AlbotaPitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1734/06.02.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă.;
Având în vedere:
Art. 91, alin. 3, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată,
Art.8 din Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Contractul nr. 9313/26.07.2013 încheiat între S.C. Girexim Universal S.A. și
Consiliul Județean Argeș;
Adresa S.C. Girexim Universal S.A. nr. 469/12.01.2018;
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 modificarea tarifului de depozitare a deșeurilor municipale
solide mixte (inclusiv a deșeurilor stradale), practicat de către S.C. Girexim
Universal S.A., la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Albota-Pitești,
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - SERVSAL Argeș și S.C.
Girexim Universal S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Anexa la H.C.J. Argeș nr. 61/16.02.2018.

Tarife practicate de S.C. Girexim Universal S.A. la Centrul de Management

Integrat al Deșeurilor Albota-Pitești

- 83,06 lei (fara TVA) – tarif deseuri municipal;
- 50 %(fara TVA,din tariful de baza) –tarif deseuri biodegradabile, deseuri
din constructii si pamantoase ;
- 25% (fara TVA, din tariful de baza) – deseuri reciclabile in amestec;
- 0 lei - deseuri reciclabile colectate separat si predate la statia de sortare;
Pentru deseurile municipale provenite din afara ariei administrative a
judetului, se adauga 25 de lei la tariful de baza, iar pentru deseurile pamantoase, se
adauga 15 lei la tariful de baza.
Aceste sume suplimentare vor fi destinate 100% investitiilor in infrastructura
de tratare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Pitesti.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
pe anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 409/05.02.2018 al Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.;
Având în vedere:
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1345/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;
H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175/20.09.2010 privind înfiinţarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş R.A.;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 322/21.12.2017 privind aprobarea
tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public
și Privat al Județului Argeș R.A. pe anul 2018;
Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. nr. 1/29.01.2018;
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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A pe anul 2018,
conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2018

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 1921/07.02.2018 al S.C. Jud Pază şi Ordine AG S.R.L.;
Având în vedere:
O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a
acestuia;
O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată;
Art. 91, alin. 2, lit. d din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE
AG S.R.L., pe anul 2018, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE AG S.R.L. și Direcţia Economică vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

