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PUNCTUL_5-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Serviciului Public Salvamont Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 4379/19.03.2018 al Serviciului Resurse
Umane;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată;
 O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 a
finanțelor publice locale;
 H.G. nr. 77/2013 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți;
 Adresa Serviciului Public Județean Salvamont Argeș nr. 2399/15.02.2018;
 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 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Serviciului Public
Salvamont Argeș, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului
Public Salvamont Argeș, conform anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârile consiliului județean nr.
274/18.12.2015 și nr. 97/26.05.2016 își încetează aplicabilitatea.

ART.4. Serviciul Public Salvamont Argeș și Serviciul Resurse Umane vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Serviciului Resurse Umane;
 Serviciului Public Salvamont Argeș

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Resurse Umane
De acord,
Vicepreşedinte,
Brătulescu Simona Mihaela

Aprob,
Preşedinte,
Manu Constantin Dan

Avizat,
Secretar județ
Voica Ionel
RAPORT
privind modificarea Statului de funcţii, Organigramei și Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont Argeș
Potrivit art. 91, alin (2), lit. c) din Legea 215/2001, republicată, Consiliul Judeţean
aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate,
precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societãţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.
Prin adresa nr. 2399/15.02.2018 se propune modificarea Statului de funcţii,
Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Județean
Salvamont Argeș.
Proiectul de stat de funcții prevede un număr total de 16 posturi din care 2 posturi de
conducere și 14 posturi de execuție. În urma analizei modului în care a fost organizată
instituția, modificările propuse sunt următoarele:
- Suplimentarea cu un număr de 4 posturi –1 post șef serviciu, 2 posturi salvator
montan gradul I și 1 post salvator montan gradul II
- Înființarea Serviciului Administrativ Organizatoric care are în subordine
Compartimentul Financiar Contabil si Resurse Umane, Compartimentul Operativ
Administrativ
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
Statului de funcţii, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Serviciului Public Județean Salvamont Argeș.
Direcţia Juridică Administraţie
Publicã Locală
Director executiv,
Ciobanu Simona Alisa

Șef Serviciu Resurse Umane,
Rădulescu Eliza Mihaela

Consilier juridic,
Ciortan Robert
Întocmit: consilier superior – Necșoi Elena Speranța
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PUNCTUL_6-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean Argeş
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 4285/16.03.2018 al Serviciului Resurse
Umane;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraţiei publice locale, republicată şi actualizată;
 Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată;
 Legea nr. 488/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de
drept public;
 Adresa Muzeului Județean Argeș nr. 3526/05.03.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 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, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean
Argeș, conform anexelor 1 si 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului
Judeţean Argeș, conform anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3. Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean
Argeş nr. 46/25.08.2016 își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Muzeul Judeţean Argeș şi Serviciul Resurse Umane vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
Serviciului Resurse Umane;
Muzeului Judeţean Argeş.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Resurse Umane
De acord,
Vicepreşedinte,
Brătulescu Simona Mihaela

Aprob,
Preşedinte,
Manu Constantin Dan

Avizat,
Secretar județ
Voica Ionel

RAPORT
privind modificarea Statului de funcţii, Organigramei și Regulamentului de Organizare
și Funcționare pentru Muzeul Județean Argeș
Potrivit art. 91, alin (2), lit. c) din Legea 215/2001, republicată, Consiliul Judeţean aprobã
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societãţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean.

Prin adresa nr. 3526/05.03.2017 se propune aprobarea Statului de funcţii,
Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Argeș.
Proiectul de stat de funcții prevede un număr total de 54 posturi din care 5 posturi de
conducere și 49 posturi de execuție. În urma analizei modului în care a fost organizată instituția,
modificările propuse sunt următoarele:
- redenumirea Compartimentului Restaurare Patrimoniu in Compartiment Restaurare
Conservare Patrimoniu.
- transformarea posturilor vacante de economist gradul IA de la Compartimentul
Financiar și administrator treapta I de la Compartimentul Administrativ în conservator
gradul IA și mutarea lor în cadrul Compartimentului Restaurare Conservare Patrimoniu.
- actualizarea si modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare în sensul
că la art. 1, alin. 2 se actualizează denumirea Ministerului Culturii și Patrimoniului
Național în Ministerul Culturii și Identității Naționale; la art. 2 s-a modificat litera e) cu
următorul conținut: Casa Dinu Lipatti (monument istoric clasa B, cod LMI:AG-IV-m-B13936), cuprinzând Expoziția Memorială „Dinu Lipatti”, satul Ciolcești, comuna
Leordeni, Județul Argeș.
Numărul total de posturi rămâne neschimbat și anume 54 de posturi.
Având în vedere cele menţionate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea Statului de
funcţii, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Argeș.

Direcţia Juridică Administraţie
Publicã Locală
Director executiv,
Ciobanu Simona Alisa

Șef Serviciu Resurse Umane,
Rădulescu Eliza Mihaela
Consilier juridic,
Ciortan Robert
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PUNCTUL_7-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Centrului de Cultură „Brătianu”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 4284/16.03.2018 al Serviciului Resurse
Umane;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea OUG nr. 189/2008 privind
managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si
colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept
public;
 Adresa Centrului de Cultură „Brătianu” nr. 3675/07.03.2018;
 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 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Centrului de Cultură
„Brătianu”, conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de
Cultură „Brătianu”, conform anexei 3 parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea consiliului județean nr. 181/30.09.2015.
ART.4. Centrul de Cultură „Brătianu” și Serviciul Resurse Umane vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului judeţului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
Centrului de Cultură „Brătianu”.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Resurse Umane

De acord,
Vicepreşedinte,
Brătulescu Simona Mihaela
Dan

Aprob,
Preşedinte,
Manu Constantin

Avizat,
Secretar județ
Voica Ionel
RAPORT
privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei și Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Centrului de Cultură Brătianu
Potrivit art. 91, alin (2), lit. c) din Legea 215/2001, republicată, Consiliul Judeţean
aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate,
precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societãţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.
Prin adresa nr. 3675/07.03.2018 se propune aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Proiectul de stat de funcții prevede un număr total de 8 posturi din care 1 post de
conducere și 7 posturi de execuție.
În urma analizei modului în care a fost organizată instituția, modificările propuse sunt
următoarele:
- transformarea unui post vacant de referent de specialitate gr.I de la
Compartimentul Financiar Contabil în referent gr.I și mutarea lui în cadrul
Compartimentului Strategie Culturală.
Numărul total de posturi rămîne neschimbat și anume 8 posturi.
Având în vedere cele menţionate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de
zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Statului de funcţii, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru
Centrului de Cultură Brătianu.

Direcţia Juridică Administraţie
Publicã Locală
Director executiv,
Ciobanu Simona Alisa

Șef Serviciu Resurse Umane,
Rădulescu Eliza Mihaela
Consilier juridic,
Ciortan Robert

Întocmit: consilier superior – Necșoi Elena Speranța
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PUNCTUL_8 - PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 4134/15.03.2018 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;
 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 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;
 Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă
din unităţile sanitare, actualizat;
 O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor;
 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;
 O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
actualizată;

 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 adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Dispoziția Președintelui nr. 850/02.11.2017 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Pitești;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 9147/13.03.2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 4134/14.03.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de
Urgență Pitești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
165/29.06.2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 284/29.11.2017 și
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 312/11.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă

Decizională va comunica

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului Județean de Urgență Pitești.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018, Nr. __

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 4134 din 15.03.2018
APROB,

PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al
Spitalului Județean de Urgență Pitești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 165 din 29.06.2017, Anexa
1,
a fost aprobată organigrama Spitalului Județean de Urgență Pitești, iar
prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 284 din 29.11.2017 a fost
aprobată actualizarea statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Pitești,
modificată de Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 312 din 11.12.2017.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de
Urgență Pitești a elaborat organigrama și statul de funcţii, în conformitate cu
prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.
850/02.11.2017 privind aprobarea structurii organizatorice; O.M.S. nr.
1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S. nr. 1778/2006
privind aprobarea normativelor de personal; O.M.S. nr. 1470/2011 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul
sanitar; O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr.
39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; Ordin
nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile
sanitare; O.M.S.nr.1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și
compartimentelor de primire a urgențelor, actualizat; 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, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare și incidente
specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 9147 din 13.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 4134 din 14.03.2018, conducerea Spitalului Județean de Urgență
Pitești a solicitat aprobarea organigramei și a 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 organigramei și a statului de funcţii al Spitalului
Județean de Urgență Pitești, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 165 din 29.06.2017,
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 284 din 29.11.2017 și Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 312 din 11.12.2017 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 actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 4561/21.03.2018 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. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 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;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 210 din 31.08.2017 privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești.
 Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 3005 din 20.03.2018, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 4561 din 21.03.2018 ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă modificarea poziției 310 din anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 210/31.08.2017 prin transformarea postului vacant de medic
rezident anul V, specialitatea medicină de urgență, în post vacant de medic
primar, specialitatea medicină de familie cu competență/atestat în medicină de
urgență.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 210 din 31.08.2017, se modifică conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Pediatrie
Pitești 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 Pediatrie Pitești.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi _________ 2018
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr.4561 /21.03.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Avizat,
Secretar Județ
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 210 din 31.08.2017 a fost
aprobată actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești, modificată de
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 252 din 28.09.2017 .
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducerea Spitalului de
Pediatrie Pitești prin adresa nr. 3005 din 20.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 4561 din 21.03.2018 a solicitat transformarea postului vacant de medic
rezident anul V, specialitatea medicină de urgență, poziția 310 din statul de funcții
aprobat prin H.C.J.
nr. 210 din 31.08.2017, în post vacant de medic primar,
specialitatea medicină de familie, cu competență/atestat în medicina de urgență, în
vederea ocupării prin concurs, deoarece activitatea medicală curentă și asigurarea
continuității activității medicale din Compartimentul de Primiri Urgențe este afectată
semnificativ.
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 actualizare a statului de funcţii
al Spitalului de Pediatrie Pitești, conform celor menționate anterior.
Astfel, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 210 din 31.08.2017 se
va modifica corespunzător.

Director executiv,

Consilier Cabinet Președinte,

Jr. Alisa CIOBANU

dr. Anci IONESCU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Inspector,
Cristina Lazăr

Consilier juridic,
Aurora Tănase

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

PUNCTUL_10-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Unității de Asistență Medico - Socială Rucăr
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3588/12.03.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 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 desfașoară
activități de asistență medicală comunitară;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
 Instrucţiunea nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 41/28.02.2014 privind
înființarea Unității de Asistență Medico-Sociala Rucăr;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr nr. 83/28.02.2018
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 3588/06.03.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Unității de Asistență
Medico - Socială Rucăr, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 41/28.02.2014 și Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
254/28.09.2017 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Rucăr 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;
 Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.

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. 3588/12.03.2018
APROB,

PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 41/28.02.2014, Anexa nr.2,
a fost aprobată organigrama Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr și prin
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 254 din 28.09.2017 a fost aprobat
statul de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.
Conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr a elaborat
organigrama și statul de funcții în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății
nr. XI/A/9924/EN/1387/17.02.2014 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale, a 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, actualizată, a
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, a 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.

Prin adresa nr. 83 din 28.02.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș
cu
nr. 3588 din 06.03.2018, conducerea Unității de Asistență
Medico-Socială Rucăr a solicitat aprobarea organigramei și a statului de funcții,
conform anexelor.
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 Rucăr, conform
anexelor.
Astfel, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
41/28.02.2014 și Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 254/28.09.2017 își
încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
jr. Alisa CIOBANU

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU

Inspector superior,

Șef Serviciu,

Cristina LAZĂR

Ana MINCĂ

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

PUNCTUL_11-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocației zilnice de hrană şi a nivelului contribuției de
întreținere datorată de către beneficiari/susținători legali ai acestora
în UAMS Domnești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 2994/14.03.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art.8 lit.c din H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale;
 H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi
private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte
cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice,
 Art.91, alin.5, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată și actualizată;
 Adresa nr. 40/19.02.2018 a U.A.M.S. Domnești, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 2994/26.02.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă alocația zilnică de hrană pentru consumul colectiv din
Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești în sumă de la 16,6
lei/zi/persoană.
ART.2. Se aprobă nivelul contribuției lunare de întreținere datorată de către
beneficiarii/susținătorii legali ai acestora în Unitatea de Asistență MedicoSocială Domnești în cuantum de 608 lei/lună/persoană.

ART.3. Direcția Economică, Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și
Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență
hotărârea:





Decizională va comunica

Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Unității de Asistență Medico-Socială Domnești;
Direcției Economice;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr. __

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 2994/14.03.2018

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind aprobarea alocației zilnice de hrană şi a nivelului contribuției de întreținere
datorată de către beneficiari/susținători legali ai acestora
în UAMS Domnești
Prin adresa nr. 40/19.02.2018 a UAMS Domnești, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 2994/26.02.2018, conducerea UAMS Domnești a solicitat stabilirea nivelului
alocației de hrană la 16.6 lei/zi/persoană şi a nivelului contribuției de întreținere datorată de
către beneficiari/susținători legali ai acestora la 608 lei/lună/persoană.
În conformitate cu prevederile art. 8 lit. c) din H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medicosociale, contribuţiile personale ale beneficiarilor, sunt stabilite prin hotărâre a consiliului
judeţean, în condiţiile legii.
Având în vedere prevederile pct. C din anexa la H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea
nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi
unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte
cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice și în temeiul art. 91 alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
alocatiei zilnice de hrană şi a cuantumului contribuției lunare de întreținere pentru persoanele
instituționalizate în UAMS Domnești.
Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
Dr. Anci IONESCU

Inspector superior,
Roxana RUSEA

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 derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1607/05.02.2018 al Comisiei de Analiză a Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar;
Având în vedere:
 Art.91,alin.5, pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15/17.01.2018 pentru
constituirea Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar din cadrul Consiliului Județean Argeș;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă derularea Programului ,,PRO Socialˮ, în anul 2018, în
vederea susținerii financiare a persoanelor cu probleme de sănătate pentru
efectuarea intervențiilor chirurgicale, susținerea tratamentului medical,
efectuarea de investigații medicale în clinici de specialitate, achiziționare de
dispozitive medicale.
ART.2. Se aprobă Criteriile privind acordarea unor ajutoare financiare
persoanelor cu probleme de sănătate pentru efectuarea intervențiilor
chirurgicale, susținerea tratamentului medical, efectuarea de investigații
medicale în clinici de specialitate, achiziționare de dispozitive medicale, prin
Programul ”PRO Social”, conform anexei nr.1 parte integranta din prezenta
hotărâre.

ART.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin
Programul ”PRO Social”, constituită prin Dispoziția Președintelui nr.
15/17.01.2018, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
RAPORT
privind derularea Programului PRO Social în cursul anului 2018

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială.
Având în vedere faptul că instituției noastre îi sunt adresate un număr mare de
solicitări de sprijin financiar de către locuitorii județului pentru: efectuarea de intervenții
chirurgicale, susținerea tratamentului medical, efectuarea de investigații medicale în clinici de
specialitate, achiziționare de dispozitive medicale, etc., este imperios necesară continuarea
derulării Programului PRO Social și în cursul anului 2018.
Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, solicitanții trebuie să respecte criteriile
proprii de acordare a sprijinului financiar prevăzute în Anexa 1. Solicitările vor fi analizate de
către Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, constituită
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, care va funcționa conform
Regulamentului prevăzut în Anexa 2.
În temeiul prevederilor art. 104 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre aprobare inițierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului PRO Social în cursul anului 2018
cu anexele aferente.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 11/26.01.2017 își încetează
aplicabilitatea.
dr. Enache Viorel - coordonator
Tănase Aurora - membru
Lazăr Cristina - membru
Bușcu Paul - membru
Rusea Roxana - secretar
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PUNCTUL_13-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. 3701/08.03.2018 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;
 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 ;
 Adresele nr. 4729/30.03.2017 și nr. 18429/02.11.2017 ale Direcției
Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
 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;

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 JUDEȚEAN ARGEȘ

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

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea de
inventar (lei)

Situaţia
juridică
actuală
Denumire
act
proprietate
sau alte
acte
doveditoare

486

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a.
pe DJ 704H

Km 2+439 la
Merisani, L=9m

2000

-

487

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe
DJ 704H

Km 3+864 la
Merisani, L=48m

2000

-

488

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe
DJ 704H

Km 4+491 la
Merisani, L=17m

2001

-

489

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a.
pe DJ 704E

Km 0+026 la
Drăganu, L=8m

1990

-

490

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a.
pe DJ 704E

Km 0+152 la
Drăganu, L=6m

1990

-

491

1.3.1.7.2.

Podeţ b.a.
pe DJ 704E

Km 0+376 la
Drăganu, L=7m

1990

-

492

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe
DJ 704E

1986

-

493

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Km 2+650 la
Cotmeana, peste
Pârâul Bascoveni,
L=12m
Km 3+033 la
Cotmeana, peste

1990

-

Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş

494

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Pârâul Bascov,
L=9m
Km 3+913 la
Cotmeana, L=9m

495

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

496

1.3.1.7.2.

497

1986

-

Km 5+180 la
Cotmeana, L=6m

1987

-

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Km 5+371 la
Cotmeana, L=6m

1987

-

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Km 5+518 la
Cotmeana, L=6m

1990

-

498

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe
DJ 704E

Km 5+853 la
Cotmeana, L=13m

1986

-

499

1.3.1.7.2.

Pod b.a. pe
DJ 704E

Km 6+532 la
Cotmeana, L=10m

1987

-

500

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Km 6+572 la
Cotmeana, L=8m

1970

-

501

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

1970

-

502

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Km 8+280 la
Cotmeana, peste
Pârâul Bascov,
L=5m
Km 8+825 la
Cotmeana, L=8m

1975

-

503

1.3.1.7.2.

Podeț b.a.
pe DJ 704E

Km 9+606 la
Cotmeana, L=9m

1998

-

504

1.3.1.7.2.

Podeț
tubular pe
DJ 704E

Km 14+073 la
Cotmeana, peste
Râul Cotmeana,
L=2m
Km 0+000 – km

1998

-

PV de recepţie la

6.674.976,65

505 1.3.7.2.

Asfaltare DJ

nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018
Hotărârea

231 1.3.1.7.2.

741 Valea
Mare –
Făgetului –
Mioveni
Pod b.a. pe
DJ 739
Bârzești –
Negrești –
Zgripcești Beleți

9+497, în Mioveni
și Ștefănești

terminarea
lucrărilor nr.
889/06.03.2017

Km 0+145 la
Vulturești, peste
Râul Argeșel,
L=72,30m, l=
9,60m

PV de recepţie la
terminarea
lucrărilor nr.
17414/20.10.2017

CJ Argeş
nr..../......
2018
3.405.210,34

Hotărârea
CJ Argeş
nr..../......
2018

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
construcțiile aferente: DJ 704H: Merișani (DN 7C)-Băiculești – Curtea de Argeș
(DN 7C) și DJ 704E: Ursoaia (DN 7) – Bascovele – Ceaurești (DJ 678A), însă
unele poduri şi podeţe existente pe aceste drumuri judeţene nu se regăsesc în
inventarul domeniului public.
De asemenea, conform Adreselor Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională nr. 18429/02.11.2017 și 4729/30.03.2017, au fost
finalizate investiţii pe drumurile județene DJ 741 (asfaltare) și DJ 739 (refacere
pod existent la km 0+145), investiții care trebuie să se regăsească în inventarul
domeniului public al judeţului Argeş.
Având în vedere cele de mai sus, 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, precum și modificarea poziției 231 din Capitolul IX. Drumuri, Anexa 1
la HG 447/2002, 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_14-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind preluarea în administrare a terenului în suprafață de 4 ha, situat în
extravilanul Comunei Arefu, în vederea derulării proiectului ”Conservarea
și consolidarea Cetății Poenari Argeș”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean și Raportul nr. 4384/19.03.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Art. 867, 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 32/16.02.2018 privind
solicitarea de preluare în administrare a unei suprafețe de teren;
 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Arefu nr. 16/08.03.2018;
 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 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă preluarea în administrare a terenului în suprafață de 4 ha,
situat în extravilanul Comunei Arefu, Tarlaua 5, Parcela 1, 23 și 24, U.P. VI
Limpedea, u.a. 193%, în vederea derulării proiectului ,,Conservarea și
consolidarea Cetății Poenari Argeș”, potrivit planului de amplasament – anexa
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, dl.
Constantin Dan Manu, să semneze Contractul de administrare încheiat între

Județul Argeș și Comuna Arefu, evidențiat în anexa nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Tehnică și Comuna Arefu vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4 . Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Primăriei Comunei Arefu.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2018
Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
Ca urmare a Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 32/16.02.2018,
Consiliul Local Arefu a aprobat, prin Hotărârea nr. 16/08.03.2018, transmisă
prin adresa nr. 1512/16.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
4323/16.03.2018, darea în administrare către Județul Argeș a unui teren în
suprafață de 4 ha, situat în proximitatea Cetății Poenari, în vederea derulării
proiectului ,,Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș” prin amenajarea
unei căi de acces și a unei parcări la baza muntelui, precum și a unor construcții
necesare implementării în condiții optime a acestui proiect.
Darea în administrare a terenului respectiv, situat în extravilanul Comunei
Arefu, aparținând domeniului public al Comunei Arefu, se va face în baza unui
contract de dare în administrare încheiat între Comuna Arefu și Județul Argeș
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, al art. 867, 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil, propunem
spre aprobare Contractul de administrare ce se va încheia între Comuna Arefu și
Județul Argeș, ce are ca obiect preluarea în administrare a terenului în suprafață
de 4 ha, situat în extravilanul Comunei Arefu, Tarlaua 5, Parcela 1, 23 și 24,
U.P. VI Limpedea, u.a. 193%, în vederea derulării proiectului ,,Conservarea și
consolidarea Cetății Poenari Argeș”, pe care îl anexăm.
În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU
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_15-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind înlocuirea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
50/26.05.2005

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 4385/19.03.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 Art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 50/26.05.2005 prin care s-a
aprobat preluarea în domeniul public al Județului Argeș a unor imobile
destinate asistenței sociale;
 Extrasele de Carte funciară nr. 11701/08.03.2018 și 9845/27.02.2018;
 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 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă înlocuirea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 50/26.05.2005 cu anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3 . Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2018
Nr. _____

ANEXA
la Hotărârea nr. ____/_________
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente identificare

Anul
dobândirii sau,
după caz, al
dării în
folosinţă

Valoarea de
inventar
(lei)

Situaţia
juridică
actuală
Denumire act
proprietate
sau alte acte
doveditoare

1

1.6.2.

Clădire
corp A

2005

153031,08

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2

1.6.2

2005

99514,43

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

3

1.6.2

Clădire
saloane,
spălătorie,
uscator
Clădire
Vila Ionel

2005

286589,65

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

4

1.6.2

2005

103448,22

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

5

1.6.2

2005

6906,38

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

6

1.6.2

2005

2502,04

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

7

1.6.2

Clădire
carburanţi
(morga)

2005

8215,20

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

8

1.6.2

Centrală
termică

2005

89802,93

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

9

1.6.2

Șopron

Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=548mp mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele S=241
mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele S=193
mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=89mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=95mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=54mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele S=241
mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=87+33mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele

2005

10509,37

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

Clădire
bucătărie,
sala mese,
lenjerie
Clădire
fânar
adăpost
animale
Clădire
chioşc

10

1.6.2

11

1.6.2

12

1.6.2

13

1.6.2

14

1.6.2

15

1.6.2

16

1.6.2

18

1.6.2

19

1.6.2

20

1.6.2

21

-

S=66mp
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
Puț apă
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
Puț apă
Comuna
incintă
Cotmeana, sat
Bascovele
Canal
Comuna
termic
Cotmeana, sat
Bascovele
Canalizare
Comuna
apă
Cotmeana, sat
reziduală
Bascovele
Fosă septică
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=48mp
Platformă
Comuna
betonată
Cotmeana, sat
Bascovele
S=48mp
Iluminat
Comuna
electric
Cotmeana, sat
Bascovele
Captator
Comuna
solar
Cotmeana, sat
Bascovele
S=9mp
Împrejmuire
Comuna
gard
Cotmeana, sat
Bascovele
L=1442 m
Teren
Comuna
Cotmeana, sat
Bascovele
S=10000 mp
Cămin
vizitare

2005

7304,87

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

3192,09

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

11835,11

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

56310,25

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

30985,61

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

19742,11

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

45973,92

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

20137,64

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

24246,76

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

18282,75

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

2005

280000,00

Hotărârea CJ
Argeş nr.50/
26.05.2005

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERV. EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE
APROBAT
PRESEDINTE
AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 50/26.05.2005 s-a aprobat preluarea în
domeniul public al Județului Argeș a unor imobile destinate asistenței sociale. Astfel, imobilul
în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele a fost preluat de la
Consiliul Local al comunei Cotmeana conform Protocolului nr. 1656/10.02.2005 și Procesului
verbal de predare-primire nr. 1655/10.02.2005, având datele de identificate specificate în
Anexa 3 la Hotărârea C.J. Argeș 50/2005.
Ulterior, în procedura de întocmire a cărții funciare, ca urmare Procesului verbal de
punere în posesie al Comisiei comunale pentru aplicarea Legii 18/1991 (nr. 1270/07.12.1993)
și a proceselor verbale de vecinătate stabilite împreună cu Mânăstirea Ursoaia - aflată în
proximitatea centrului, s-au recunoscut limitele de proprietate ale terenurilor. În urma acestor
măsurători, imobilul cu nr. cadastral 616, format din 18 construcții și terenul aferent de
9246mp (Încheiere de autentificare a OCPI Argeș nr. 51190/2008), precum și cel cu nr.
cadastral 615, format din două construcții și terenul aferent de 756mp (Încheiere de
autentificare a OCPI Argeș nr. 51187/2008), aparțin domeniului public al Județului Argeș, iar
imobilele având nr. cadastrale 654 și 655 reprezentând o suprafață totală de teren de
47575mp, împreună cu cele 12 construcții edificate pe aceasta sunt în proprietatea Mânăstirii
Ursoaia.
Având în vedere că în Anexa 3 la Hotărârea C.J. Argeș nr. 50/26.05.2005 au fost
identificate cinci construcții ce nu aparțin CIA Bascovele, ci Mânăstirii Ursoaia, așa cum
reiese din situația existentă la fața locului și conform extraselor de Carte funciară nr.
11701/08.03.2018 și 9845/27.02.2018, în temeiul art. 120 din Legea 215/2001 privind
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, şi al art. 3 din Legea 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, actualizată, propunem înlocuirea Anexei 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 50/26.05.2005 cu Anexa la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

Întocmit,
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_16-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Comunei Rucăr a unui imobil – teren și
clădiri
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicereședintele consiliului
județean și Raportul nr. 4587/21.03.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea 287/2009 privind Codul civil;
 Hotărârea Consiliului Local Rucăr nr. 18/06.09.2016 prin care se solicită
darea în administrare a unui imobil – teren și clădiri, situat în incinta
fostului Centru de Sănătate Rucăr, pentru desfășurarea activității
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Rucăr;
 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, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare Comunei Rucăr a imobilului – teren și
clădiri în care își va desfășura activitatea Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei Rucăr, situat în Rucăr, str. Spitalului, nr. 36A, jud. Argeș,
identificat conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, dl.
Constantin Dan Manu, să semneze Contractul de administrare încheiat între
Județul Argeș și Comuna Rucăr, prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Tehnică și Comuna Rucăr vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4 . Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Primăriei Comunei Rucăr.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2018
Nr. _____

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. ______/________

Imobil – teren și clădiri ce urmează a fi dat în administrare Comunei Rucăr,
situat în comuna Rucăr, str. Spitalului, nr.36 A, jud. Argeș

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

Grajd
(C1)

2

Magazie Arhivă
(C2)

3

Depozit Carburanți
(C3 +C4)

4

Teren

str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 33 mp
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 40 mp
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 29 mp
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
S = 743 mp

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă
1937

Valoarea de
inventar (lei)

1937

196,00

1937

142,00

162,00

76.741,92

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind darea în administrare Comunei Rucăr a unui imobil – teren și clădiri

Prin Hotărârea Consiliului Local Rucăr nr. 18/06.09.2016, transmisă prin adresa
nr. 3921/25.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 1959/08.02.2018,
Primăria Comunei Rucăr solicită darea în administrare a unui imobil – teren și clădiri,
situat în incinta fostului Centru de Sănătate Rucăr, pentru desfășurarea activității
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Rucăr.
În temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, al art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată, propunem darea în administrare Comunei Rucăr a imobilului – teren
și clădiri în care își va desfășura activitatea Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei Rucăr, situat în Rucăr, str. Spitalului, nr.36A, jud. Argeș,
identificat conform anexelor nr.1 și nr.2. Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite
prin contractul de administrare prevăzut în anexa nr.3.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
ȘEF S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius

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

PUNCTUL_17-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr
a imobilelor – teren și construcții în care își desfășoară activitatea
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean și Raportul nr. 4586/21.03.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea 287/2009 privind Codul civil;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 41/28.02.2014 prin care s-a
aprobat înființarea, în subordinea Consiliului Județean Argeș, a Unității de
Asistență Medico-Socială Rucăr, instituție publică specializată, cu
personalitate juridică;
 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, republicata,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială
Rucăr a imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea, situate în
comuna Rucăr, str. Spitalului, nr.36A, jud. Argeș, identificate conform anexei
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, dl.
Constantin Dan Manu, să semneze Contractul de administrare încheiat între
Județul Argeș și Unitatea de Asistență Medico-Socială Rucăr, prevăzut în anexa
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Tehnică și Unitatea de Asistență Medico-Socială Rucăr vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2018
Nr. _____

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. ____/___________
Imobil – teren și clădiri ce urmează a fi dat în administrare U.A.M.S. Rucăr,
situat în comuna Rucăr, str. Spitalului, nr.36A, jud. Argeș
Nr.
crt.

Denumirea
bunului

Elemente identificare

1

Clădire Staționar
Adulți P+1
(C1)

2

Clădire Staționar
Poartă (C2)

3

Magazie Alimente
(C4)

4

Depozit Lenjerie
(C5)

5

Depozit lemne
(C7)

6

Depozit Beci
Alimente
(C8)

7

Racordare la
reţeaua de
canalizare

U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 533 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 193 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 40 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 38 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 70 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
Sc = 17 mp
U.A.M.S. Rucăr
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar (lei)
sau, după caz,
al dării în
folosinţă
1937
958.900,00

1963

1.145.200,00

1978

25.500,00

1963

16.579,00

1963

500,00

1937

500,00

2013

20.000,00

8

9

10

Conductă PVC-KG
L = 120 m
U.A.M.S. Rucăr
Împrejmuire
str. Spitalului, nr.36A,
curte
Rucăr
Lungime gard = 137
m,
Porți metalice = 6 mp
U.A.M.S. Rucăr
Alei cu
îmbrăcăminte din str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
pavaj
Pavaje din dale de
beton Suprafața = 120
mp
U.A.M.S. Rucăr
Teren
str. Spitalului, nr.36A,
Rucăr
S = 3712 mp

2013

33.850,40

2013

56.149,53

383.399,73

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr
a imobilelor – teren și construcții în care își desfășoară activitatea
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.41/28.02.2014 s-a aprobat
înființarea, în subordinea Consiliului Județean Argeș, a Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr, instituție publică specializată, cu personalitate juridică.
Ca urmare a unor investiții, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
269/26.10.2017 s-a aprobat completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului
public al județului Argeș cu bunuri imobile situate în incinta Unității de Asistență
Medico-Socială Rucăr, identificate conform Anexei 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 269/26.10.2017.
În temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, al art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată, propunem darea în administrare Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr a imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea, situate în
Rucăr, str. Spitalului, nr.36A, jud. Argeș, identificate conform anexei nr. 1. Drepturile
și obligațiile părților sunt stabilite prin contractul de administrare prevăzut în anexa nr.
2.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
ȘEF S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius

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

PUNCTUL_18-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș, prin
Consiliul Județean Argeș și Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură – Centrul Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 4064/14.03.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
 Adresa Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr.
3914/12.03.2018;
 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,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș,
prin Consiliul Județean Argeș și Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură – Centrul Județean Argeș, conform anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze pentru Județul Argeș Protocolul de
colaborare aprobat la art.1.
ART.3. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Tehnice;
 Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul
Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
Ca urmare a adresei înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
3914/12.03.2018, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, instituție
publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
solicită încheierea, cu celeritate, a unui protocol de colaborare între APIACentrul Județean Argeș și Consiliul Județean Argeș privind schimbul de
informații referitoare la contracte de închiriere a terenurilor agricole aflate în
administrarea consiliului județean.
În temeiul art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, propunem spre aprobare încheierea unui Protocol de
colaborare pe linia schimbului de informații necesar plăților în vederea
îndeplinirii obligațiilor ce le revin potrivit legii, între Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș și Consiliul Județean
Argeș.
În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, urmând a fi
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

Întocmit
Sef SEAPD,
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_19-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și
Inspectoratul Școlar Județean Argeș pe anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 4278/16.03.2018 al Serviciul Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
 Art. 91 pct. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Art. 111, alin. (5), din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare;
 Adresele Inspectoratului Școlar Județean Argeș nr. 21563/19.12.2017 și
3735/08.03.2018;
 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 încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și
Inspectoratul Școlar Județean Argeș în vederea susținerii financiare a unor
activități educative în anul 2018, conform anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă bugetul necesar desfășurării activităților prevăzute în anexa
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
și Inspectoratul Școlar Județean Argeș vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:






Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
Inspectoratului Școlar Județean Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

Anexa 1
la Hotărârea nr. ___/_______

JUDEŢUL ARGEŞ
Nr.______/__________

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Nr.____/____________

Protocol de colaborare
între Judeţul Argeş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pe anul 2018
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art.91, alin.(5), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 111,
alin. (5), din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011
Intenţionând susţinerea învăţâmântului în judeţul Argeş
Judeţul Argeş, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile
Milea, nr. 1, cod 110053, telefon 0248.210056, fax 0248.220137, reprezentat prin domnul
Preşedinte Constantin Dan MANU, pe de o parte şi
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, Bulevardul
Eroilor, nr.4-6, telefon 0248. 218319, fax 0248.219743, reprezentat prin domnul Inspector
Şcolar General Prof. Dumitru TUDOSOIU, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea susţinerii unor
activităţi cu caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare, la solicitarea I.S.J Argeş pe
anul 2018, conform anexei parte integrantă a prezentului Protocol.
Art.2. Protocolul de colaborare are drept scop promovarea intereselor comune ale
părţilor, cu ocazia susţinerii şi organizării activităţilor menţionate la art. 1. şi conform anexei.
III. DURATA
Art.3. Prezentul Protocol de colaborare începe să producă efecte de la data semnării
sale de către ambele părţi şi încetează la data de 29.12.2018.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Consiliul Judeţean Argeş participă în calitate de partener la activităţi cu
caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare organizate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş şi suportă o parte din cheltuielile aferente acestor activități, în limita
bugetului disponibil, pe bază de documente justificative înaintate de organizator (ISJ).
Art.5. (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are obligaţia să desfăşoare
activităţile cu caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare pentru care primeşte sprijin
financiar.
(2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are obligaţia de a depune documente financiare
justificative conform legii (facturi, procese verbale de recepţie), însoţite de un raport de
activitate, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea fiecărei activităţi pentru care a
primit sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Argeş.

(3) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş răspunde de legalitatea justificărilor şi a
documentelor prezentate.
(4) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are următoarele obligaţii referitoare la promovarea
acţiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la activităţile cu
caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare în cauză (anunţuri de orice fel, articole de
presă, etc.) parteneriatul cu Consiliul Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele -Consiliul Judeţean Argeş care atestă
participarea la realizarea evenimentului.
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a
obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentului protocol pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi
făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.
Art.8. În cazul în care ISJ nu depune documentele justificative în termenul prevăzut de
prezentul Protocol, Consiliul Judeţean Argeş are dreptul de a solicita restituirea sumelor
acordate, precum şi de a refuza acordarea în continuare a sprijinului financiar.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat
prin act adiţional scris.
Art.10. Prezentul Protocol s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
JUDEŢEAN ARGEŞ

PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Direcţia Economică
Director executiv,
Carmen MOCANU

Direcţia Juridică Administraţie
Publică locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU

Şef Serviciu
Roxana STOENESCU

INSPECTORATUL ŞCOLAR

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
Dumitru TUDOSOIU

Contabil sef,
Mariana USURELU

Consilier juridic,
Iuliana ANTONESCU

ANEXA 2
la Hotărârea nr. _____/_______

Activitate
Perioadă
Olimpiada națională 2-6 aprilie
la disciplinele din
2018
aria
curriculară
Tehnologiidomeniul Mecanică

Cheltuieli
Masă Comisia centrală
16 pers x 35 lei x 5 zile = 2800 lei

Apriliemai 2018

20.440 lei

Masă elevi şi profesori însoţitori
126 pers x 35 lei x 4 zile = 17.640 lei
Acces gratuit instituţii
subordonate CJ Argeş

Stagiul de pregătire a
lotului
naţional
restrâns
de
informatică

Total

de

cultură

Excursie Curtea de Argeş şi Vidraru pt
Comisia Centrală (16 pers) şi elevi şi
profesori (73 persoane) – 4 aprilie
Cazare şi masă elevi gimnaziu
10 pers x 35 lei x 5 zile = 1750 lei
10.640 lei
Cazare şi masă Comisia centrală gimnaziu
6 pers x 35 lei x 5 zile = 1050 lei
Cazare şi masă elevi liceu
18 pers x 35 lei x 8 zile = 5040 lei
Cazare şi masă Comisia centrală liceu
10 pers x 35 lei x 8 zile = 2800 lei
Acces gratuit instituţii
subordonate CJ Argeş

de

cultură

Consiliul Județean Argeș
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ
Aprob
Președinte
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte,
Simona Mihaela BRĂTULESCU
RAPORT
privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean
Argeș și Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pe anul 2018
În temeiul art. 91, pct. 5, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale republicată, Consiliul Județean asigură, potrivit competențelor
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes județean privind educația, tineretul, cultura, sportul etc și potrivit pct.6,
lit a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,
Consiliul Județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă,
în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public județean.
Prin adresele nr. 21563/19.12.2017 şi nr. 3735/8.03.2018, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Argeş ne solicită sprijinul financiar pentru desfăşurarea
Stagiului de pregătire a Lotului naţional restrâns de informatică şi a Olimpiadei
Naţionale aria curriculară Tehnologii, domeniul Mecanică, care vor avea loc in
lunile aprilie şi mai 2018.
Pentru a răspunde solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş,
propunem încheierea unui protocol de colaborare pentru susţinerea logistică şi
financiară a activităţilor educative menţionate mai sus.
Față de cele menționate, vă supunem dezbaterii și analizei proiectul de
hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul
Județean Argeș și Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pe anul 2018,
conform anexei.
Șef serviciu,
Roxana Stoenescu
Aviz legalitate,
Liviu Robert Ciortan
Întocmit: Mihaela Costache/1 ex.

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

PUNCTUL_20-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul
local, pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.
350/2005, pentru anul 2018 și a metodologiei de acordare
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 3858/12.03.2018 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
 Art. 28 din Legea Tineretului nr. 350/2006;
 Legea nr. 69/2000 a Educației Fizice si Sportului;
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activitati non-profit de interes general;
 Art. 104, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă suma de 150 mii lei, alocată finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local, pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.
350/2005, pentru anul 2018.
ART.2. Se aprobă metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform
Legii nr. 350/2005, conform anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3. Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ și Comisia
constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.
375/13.04.2017, modificată și completată ulterior, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
 Comisiei constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Argeș nr. 375/13.04.2017, completată prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Argeș nr. 219/19.02.2018 .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE CULTURĂ ÎNVĂŢĂMÂNT
Avizat,
Vicepreşedinte
Simona Mihaela BRĂTULESCU

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind aprobarea sumei alocate finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005 pentru anul 2018 şi a
metodologiei de acordare
Consiliul Judeţean Argeş îşi propune să sprijine persoanele fizice sau persoanele
juridice fără scop patrimonial în vederea desfăşurării unor activităţi nonproft, care să
contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
Totodată, potrivit articolului 28 din Legea Tineretului nr.350/2006, consiliile judeţene
constituie anual, în bugetul propriu, Fondul destinat activităţilor de tineret ce se utilizează
pentru finanţarea acţiunilor de tineret de interes local.
Susţinerea acestor activităţi, dar şi a activităţilor culturale şi sportive, se va face în
baza Legii nr.350/2005, care stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, respectiv Legea 60/2000 a
Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.350/2005
stabileşte principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice, precum şi caile de atac al actului sau deciziei autorităţilor
finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.
Prin Dispoziţia Preşedintelui nr.375/13.04.2017, completată şi modificată prin
Dispoziţia nr.219/19.02.2018, a fost constituită Comisia pentru elaborarea Regulamentului de
acordare a finanţărilor nerambursabile şi evaluarea şi notarea proiectelor care vor fi depuse
pentru obţinerea acestor finanţări. De asemenea, conform prevederilor Legii nr.350/2005,
Consiliul Judeţean Argeş a publicat Programul anual pentru acordarea de finanţări
nerambursabile pentru anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.
43/07.03.2018.
Faţă de cele prezentate, supunem analizei şi dezbaterii plenului consiliului judeţean,
proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 150 mii lei, alocată finanţărilor
nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform
Legii 350/2005 pentru anul 2018 şi a metodologiei de acordare, conform anexelor.
Mentionăm că suma se regăseşte în bugetul Consiliului Judeţean Argeş, la subcapitolul
bugetar 67.02.05.02, cod indicator 20.30.30.
Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu

Redactat,
Mirela Şerbănoiu

Avizat,
Consilier juridic,
Robert Ciortan

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

PUNCTUL_21-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind încheierea Înțelegerii de cooperare între Județul Argeș din
România și Raionul Criuleni din Republica Moldova

Consiliul Judeţean Argeş ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 3859/12.03.2018 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ.
Având în vedere:
 Art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, modificată şi completată, republicată;
 Acordul de colaborare nr. 7800/16.06.2014 încheiat între Județul Argeș și
Raionul Criuleni din Republica Moldova;
 Avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe înregistrat cu nr.
21529/19.12.2017;
 Raportul comisiei de specialitate 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 Înțelegerii de cooperare între Județul Argeș din
România și Raionul Criuleni din Republica Moldova, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
 Raionul Criuleni din Republica Moldova prin grija Serviciului Relaţii
Internaţionale Cultură Învățământ .

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

Anexa
la Hotărârea nr. ____/_______

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEȘ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI

ÎNŢELEGERE DE COOPERARE
ÎNTRE JUDEŢUL ARGEȘ DIN ROMÂNIA ŞI
RAIONUL CRIULENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Judeţul Argeș din România şi Raionul Criuleni din Republica Moldova, denumite
în continuare „Părţi”;
În dorinţa de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin
reciproc în soluţionarea unor probleme de interes comun, încredere şi egalitate, în vederea
creării oportunităţilor de cooperare în domeniile social, economic, administrativ, cultural
şi educaţional;
Luând în considerare voinţa comună exprimată de Părţi,
Au convenit următoarele:
Art. 1) Să declare Judeţul Argeș şi Raionul Criuleni unităţi administrativ teritoriale înfrăţite.
Art. 2) În acest sens, Părţile vor dezvolta relaţii de colaborare potrivit
competenţelor de care dispun conform legislaţiilor statelor lor.
Art. 3) Domenii de cooperare.
Autoritățile județene și raionale vor sprijini colaborarea economică între firmele și
oamenii de afaceri locali și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și
finanțarea din bugetele locale a unor obiective de investiții în conformitate cu legislațiile
în vigoare în cele două state.
Totodată, Părțile vor organiza programe culturale, educaționale și stagii de
pregătire profesională, precum și alte acțiuni care pot contribui la dezvoltarea relațiilor de
prietenie la nivelul comunităților locale, după cum urmează:
- schimburi de experienţă şi derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale;
- schimburi interinstituţionale în domeniile lor de competenţă, în special domeniile
social, dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret,
educaţie, protecţia mediului înconjurător, transport, protecţia medico - socială, domeniul
umanitar;
- schimburi de cărţi, reviste;
- expoziţii de pictură, fotografie, ceramică, sculptură şi alte activităţi cu caracter
artistic;
- festivaluri de folclor, cântec, dans şi alte activităţi artistice;

- colaborări între organismele reprezentative ale diferitelor profesii lucrative şi
artistice;
- participarea delegaţiilor la sărbătorile tradiţionale care au loc în localităţile din
cele două unităţi administrativ - teritoriale;
- organizarea de tabere pentru copii pe bază de reciprocitate pentru cele două unităţi
administrativ - teritoriale.
Art. 4) Părţile vor planifica şi dezvolta programe de activităţi şi acţiuni pe care le
vor considera oportune pentru dezvoltarea economico - socială a celor două unități
administrativ - teritoriale cum ar fi:
- furnizarea de informaţii cu privire la oportunitățile de dezvoltare economică la
nivelul comunităților locale pe care le reprezintă;
- informarea reciprocă asupra eventualelor investiții sau oportunităţi de piaţă,
înlesnind întâlniri între potenţialii investitori;
- organizarea de expoziţii pentru promovarea produselor.
Art. 5) Părţile vor favoriza dezvoltarea de activităţi sportive, colaborând prin
intermediul asociaţiilor sau organizaţiilor ce au drept scop promovarea competiţiilor
sportive.
Art. 6) În scopul dezvoltării turismului, Părțile își vor concentra activităţile către:
- prezentarea de oferte turistice în vederea atragerii de turişti la tratamente, odihnă
şi recreere – prin albume, pliante, DVD-uri și organizarea de excursii.
Art. 7) Părțile înțeleg ca, pe termen mediu şi lung, în funcție de concretizarea
activităţilor la care sunt dispuse, să extindă cooperarea şi în alte domenii de interes pentru
ele, potrivit competenţelor de care dispun la nivel local.
Art. 8) Părţile, de comun acord, consideră esenţială desfășurarea unor întâlniri
între reprezentanții acestora, care să discute programe şi să evalueze modul în care să fie
realizate proiectele propuse.
Art. 9) Părţile vor colabora în domeniul protecţiei şi refacerii mediului
înconjurător, în domeniul dezvoltării infrastructurii rutiere.
Art. 10) Modalități de cooperare
1. Cooperarea între cele două Părţi va putea fi realizată după cum urmează:
a) schimburi de experiență între autorităţile judeţene / raionale, între instituțiile
publice
locale din Județul Argeș și Raionul Criuleni, între asociaţiile patronale ale oamenilor de
afaceri, inclusiv între oameni de afaceri neafiliaţi, organizarea periodică de expoziţii,
târguri de produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor
economici, precum şi achiziţionarea reciprocă de produse alimentare şi nealimentare;
b) derularea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să fie în
beneficiul
comunităţilor locale pe care le reprezintă;
c) efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes
reciproc;
d) facilitarea întâlnirilor între diferitele primării situate în raza de competenţă a
celor două
Părţi şi încurajarea semnării între acestea a unor înţelegeri de cooperare reciproce.
2. Cele două Părţi vor stabili, în fiecare an, programul de lucru care va defini
acţiunile
comune care vor fi efectuate şi îşi vor evalua realizările.

3. Părţile vor invita autorităţile locale din localităţile care intră în componenţa
Judeţului
Argeș şi, respectiv, a Raionului Criuleni şi persoanele fizice şi juridice care desfăşoară
activităţi economice în localităţile respective, să coopereze în pregătirea şi implementarea
unor proiecte în domenii de interes reciproc.
Art. 11) Coordonarea activităţilor de cooperare
Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a
prezentei înţelegeri de cooperare. Coordonatorii desemnaţi de către Părţi vor elabora un
plan de implementare şi vor propune acţiuni suplimentare, care pot fi întreprinse de
ambele Părţi.
Art. 12) Finanţarea
Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei Înţelegeri
de Cooperare în limitele prevăzute de legislaţiile naționale ale statelor celor două Părți.
Art. 13) Modificarea înţelegerii de cooperare
Prezenta înţelegere de cooperare poate fi modificată pe cale amiabilă de cele două
Părţi
astfel încât ea să răspundă intereselor de extindere a activităţilor de cooperare ale acestora.
Modificările respective produc efecte de la data semnării, după obţinerea avizelor
prevăzute de legislaţiile în vigoare în statele părţilor semnatare.
Art. 14) Soluționarea diferendelor
Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezenţei înţelegeri
de cooperare se va soluţiona amiabil de către Părţi, pe calea negocierilor directe.
Art. 15) Valabilitatea, aplicarea și denunțarea înțelegerii de cooperare
Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi
produce
efecte de la data semnării acesteia. Aceasta poate fi denunţată de oricare dintre Părţi, prin
intermediul unei notificări scrise. Denunţarea îşi va produce efectele la data primirii
notificării.
Încetarea prezentei înțelegeri de cooperare nu va afecta punerea în aplicare a
programelor şi
proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a
convenit altfel de către Părţi.
Semnată la ..................., în data de ................., în două exemplare originale, în
limba română.
Pentru Judeţul Argeș
din România,
Preşedinte,
Constantin Dan Manu

Pentru Raionul Criuleni
din Republica Moldova,
Preşedinte,
Veaceslav Burlac

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ
Aprob,
Președinte,
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte,
Simona Mihaela BRĂTULESCU
RAPORT
privind încheierea Înţelegerii de cooperare între județul Argeș din România
şi Raionul Criuleni din Republica Moldova

Consiliul Judeţean Argeş şi Raionul Criuleni din Republica Moldova au convenit să
dezvolte relaţii de colaborare bazate pe prietenie şi respect, încredere şi egalitate, în domenii
precum consolidare instituţională, cultură, educaţie şi tineret, coeziune socială.
Având în vedere prevederile art.91 alin (1) lit. e și alin (6) lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, actualizată, Consiliul Județean Argeș poate
hotărî înfrățirea județului cu unități administrativ- teritoriale din alte țări.
Tinând cont de caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova,
conferit de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, Judeţul Argeş şi Raionul Criuleni doresc
încheierea unei întelegeri de cooperare între cele două autorităţi.
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, actualizată, înțelegerea de cooperare între județul Argeș și Raionul Criuleni a
fost avizată conform de către Ministerul Afacerilor Externe prin adresa nr. H- 2-2/2966,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 21529/19.12.2017.
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 încheierea
Înțelegerii de cooperare între Judeţul Argeș din România și Raionul Criuleni din Republica
Moldova, conform Anexei.
Ataşăm adresa nr. H- 2-2/2966 a Ministerului Afacerilor Externe, înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 21529/19.12.2017 prin care s-a transmis avizul conform.

Șef Serviciu,
Roxana Stoenescu

Consilier juridic,
Veronica Trașcă

Întocmit: Mihaela Costache

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_22 -PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor
Istorice și de Artă din România
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 4222/15.03.2018 al Direcției Amenajarea Teritoriului și
Urbanism;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 6, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale;
 Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
 Adresa nr. 1174/06.02.2018 a Asociaţiei Localităților și Zonelor Istorice și
de Artă din România, înregistrată la consiliul județean cu nr.
1891/07.02.2018;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 24/26.02.2004 prin care s-a
aprobat aderarea județului Argeș la Asociația Localităților și Zonelor
Istorice și de Artă din România-A.L.Z.I.A.R. cu sediul în mun.Targoviște,
Bdul. Calea Domnească nr.208, județul Dambovița;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.69/30.03.2017 privind aprobarea
plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă
din România, pe anul 2017;
 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 plata cotizației pentru Asociaţia Localităților și Zonelor
Istorice și de Artă din România în sumă de 0,01 lei/locuitor județ/an.

ART.2. Direcția Economică, Direcția Juridică Administrație Publică Locală și
Arhitectul Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul
hotărârea:





Legislativ – Transparență

Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Direcției Economice ;
Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din RomâniaA.L.Z.I.A.R.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Nr._______/_______________.

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA
RAPORT
Prin H.C.J. Argeş nr. 24/ 26.02.2004 s-a aprobat aderarea judeţului Argeş la Asociaţia
Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România-A.L.Z.I.A.R. cu sediul în
mun.Targovişte, B-dul. Calea Domnească nr.208, judeţul Dâmboviţa.
Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România-A.L.Z.I.A.R este o
organizaţie nonguvernamentală ce are ca obiectiv principal, protejarea şi valorificarea
patrimoniului cultural.
Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2004 la iniţiativa Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, a Asociaţiei Franceze a Oraşelor şi Regiunilor de Artă şi Istorie şi
a Oraşelor cu Zone Protejate şi a municipiilor Alba Iulia şi Târgovişte. Este membră în Biroul
de Conducere al Asociaţiei Europene a Oraşelor şi Regiunilor Istorice cu sediul în oraşul
Norwich – Anglia. Caracterul Asociaţiei este nonguvernamental, nonprofit şi apolitic.
Prin adresa nr. 1174/06.02.2018 a Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din
România, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 1891/07.02.2017 se solicită
conform Actului adiţional însuşit prin H.C.J.Argeş nr.69/30.03.2017, achitarea cotizaţiei
anuale de 0,01 lei /locuitor judeţ/an în sumă de 6.414,63 lei/an .
Această cotizaţie este calculată în funcţie de numărul de locuitori ai judeţului Argeş,
conform datelor transmise de Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa (0,01 lei x 6.414,63
locuitori judeţ ).
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală (**republicată**) (*actualizată*), ale Legii nr. 273 din 29 iunie
2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 2/2018 - legea bugetului
de stat pe anul 2018, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii
cotizaţiei pentru U.A.T. judeţul Argeş , către Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de
Artă din România-A.L.Z.I.A.R. în sumă de 6.414,63 lei /an.
DIRECTOR EXECUTIV
ARHITECT ŞEF
Simona Alisa CIOBANU
Andreea Cosmina TACHE

Întocmit,
Şef serviciu juridic-contencios
Cons.juridic Veronica Traşcă
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PUNCTUL_23-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea arondării actuale a comunei Bălileşti
de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Câmpulung la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Mioveni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean, Nota de fundamentare nr. 5298/12.03.2018 a Direcţiei Generale pentru
Evidenţa Persoanelor Argeş, precum şi Raportul nr. 4270 din 16.03.2018 al
Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date nr. 4420313/28.02.2018 înregistrat la D.G.E.P. Argeș cu nr.
5298/06.03.2018 privind schimbarea arondării comunei Bălileşti de la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpulung la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;
 Avizul secretarului judeţului Argeş;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5 din cadrul Consiliului
Judeţean 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, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă modificarea arondării actuale a comunei Bălileşti de la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpulung la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni.

ART.2. Arondarea localităţilor din judeţul Argeş la serviciile publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, astfel cum a fost modificată prin art. 1,
este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
 Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date;
 Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;
 Consiliului Local al oraşului Mioveni;
 Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Data astăzi________2018
Nr. __

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU
EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA JURIDICĂ
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea arondării comunei Bălilești județul Argeș de la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Câmpulung la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidența Persoanelor Mioveni

Conform art. 2 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind
evidența, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evidența cetățenilor români
cu domiciliul în România se ține după principiul locului de domiciliu al acestora,
de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrare a Bazelor de Date, împreună cu serviciile publice comunitare de
evidență a persoanelor, organizate potrivit legii.
Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor au fost
înființate în baza Ordonanței de Guvern nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea
și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, în
subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin
reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor
locale și a formațiunilor locale de evidență a populației din structura Ministerului
Afacerilor Interne. Astfel, aceste servicii au păstrat arondarea pe linie de evidență a
persoanelor valabilă la acea dată, devenind operaționale la data de 01.04.2005.
Activitatea pe linie de evidență a persoanelor, desfășurată de către serviciile
publice comunitare locale de evidență a persoanelor are la bază principiul apropierii
serviciilor de cetățeni, fiind desfășurată atât în interesul statului cât și în interesul
cetățenilor.
Primăria comunei Bălilești județul Argeș a solicitat Consiliului Județean
Argeș prin adresa nr. 10817 din 20.12.2017, schimbarea arondării comunei
Bălilești pe linie de evidență a persoanelor de la Serviciul Public Comunitar Local
de Evidență a Persoanelor Câmpulung la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor Mioveni.
Motivația: distanța dintre comuna Bălilești și orașul Mioveni este mai mică
decât distanța față de municipiul Câmpulung, prin schimbarea arondării creându-se
premisele unei deserviri mai prompte a cetățenilor acestei comune.

Reţine atenţia faptul că rearondarea unor localităţi de la un serviciu public
comunitar local de evidenţă a persoanelor la altul urmăreşte interesul comunităţii
(prestarea serviciului public de către autoritatea cea mai apropiată).
În conformitate cu dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr.
84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările ulterioare, modificarea
arondării unor localități de la un serviciu public comunitar local de evidenţă a
persoanelor la altul se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la
propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul prealabil al Direcţiei
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date.
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date a
avizat schimbarea arondării comunei Bălilești de la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor Câmpulung la Serviciul Public Comunitar Local
de Evidență a Persoanelor Mioveni, în acest sens fiind emis avizul nr.
4420313/28.02.2018.
În consecință, în baza art. 25 alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 84/2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor, cu modificările ulterioare propunem modificarea arondării
comunei Bălilești de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Câmpulung la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Mioveni.

Director executiv D.G.E.P.Argeș,
D.J.A.P.L.,
Cotescu Florin-Cristian

Director executiv

Ciobanu Alisa
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PUNCTUL_24 - 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. 4569/21.03.2018 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.
DUMITRESCU MIDTRANS COMPANY S.R.L., S.C. COSTY
DORINEL TRANS S.R.L., S.C. VILIANA EXPRES S.R.L., S.C.
CONTINENTAL FAST LINE S.R.L., S.C. NYKOLO PERFECT S.R.L.,
S.C. GEOMAR TRANS S.R.L., S.C. VULTURUL&COMPANY S.R.L.,
S.C. MADCOM DLS IMPEX S.R.L., S.C. TRANS MERIDIAN
EXCLUSIVE RAL S.R.L., S.C. ASTRA TRANSPORT S.R.L., S.C.
MANOLO AUTO ZOB 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. Bucureşti şi
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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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului ofertă pentru obiectivul ,,Modernizare DJ
679D Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, L= 5,00 km, comuna Negrași,
jud. Argeș”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 4556/21.03.2018 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Avînd în vedere:
 Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată;
 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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul ofertă pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D
Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, L=5,00 km, comuna Negrași, jud.
Argeș”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă;
 Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A
Nr.___________/____________

SECRETAR,
IONEL VOICA

APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
Privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul Modernizare DJ 679D
Negrasi-Mozacu, km 34+500-km 39+500, L=5,00km, comuna Negrasi, judetul
Arges.
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 investitii ce urmeaza a fi
realizate de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA in anul
2018;
Va supunem spre aprobare
Devizul Oferta pentru obiectivul
Modernizare DJ 679D Negrasi-Mozacu, km 34+500-km 39+500, L=5,00km,
comuna Negrasi, judetul Arges.
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 martie 2018, acest punct.

Director General,
Alina Nicolau
Sef Serviciu SMLPGC
Catalin Sovar

PUNCTUL-26-PROIECT

Director Economic,
Claudia Ghita
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul ,,Modernizare DJ
679D Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, L=5km, comuna Negrași, jud.
Argeș”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 4077/14.03.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată;
 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 Devizul general pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D
Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, L=5km, comuna Negrași, jud. Argeș”,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

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

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

S e a pr o b ă ,
P R E Ş E D I N TE ,
D a n C o n s t a n t i n M AN U

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

RAPORT
la proiectul de hotarare
privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul
"Modernizare DJ 679D Negrasi – Mozacu, km 34+500 – 39+500, L=5
km, comuna Negrasi, jud Arges”
1. Situatia existenta
Drumul judeţean DJ 679D pe tronsonul ce va fi amenajat, se află situat în
partea sud estică a judeţului Argeş si are o lungime totala de 41,90 km.
Imbrăcămintea rutieră şi traseul drumului sunt neconforme cu necesităţile şi
perspectivele de dezvoltare economică şi socială a regiunii în care se situează, fapt
ce necesită modernizarea cât mai rapidă a drumului considerat pentru Imbunătăţirea
viabilităţii, precum şi a confortului şi siguranţei circulaţiei pentru utilizatori.
În urma investigaţiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă
pe sectorul de drum judeţean DJ 679D este necorespunzătoare pentru desfăşurarea
circulaţiei în condiţii normale, cu defecţiuni ale suprafeţei de rulare şi ale complexului
rutier frecvente şi pe suprafeţe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă
cerinţelor actuale de securitate şi confort (cu starea tehnică a suprafeţei de rulare
afectata de condiţiile climaterice, de lipsa lucrărilor de întreţinere, cu generarea de
praf ca urmare a circulaţiei rutiere pe suprafaţa de rulare (de la intersectia cu DJ 659
pe primii cca. 200 m exista imbracaminte bituminoasa usoara si apoi pietruire), cu
viteză de circulaţie mai redusă datorită degradărilor existente ale imbrăcăminţii
rutiere etc. şi cu infiltrarea apelor din precipitaţii în corpul drumului judeţean
(îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în corpul drumului prin fisurile si
crăpăturile existente, dispozitive de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă care
sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona
construcţiei etc.).

Pe sectorul investigat al DJ 679D, drumul are o structura rutiera flexibila
reprezentată pe primii 200 de metri ai traseului dintr-un strat de beton asfaltic de 4-5
cm grosime (prezinta gropi), sub care se găseşte o fundaţie din materiale granulare
de 25-30 cm grosime (piatra sparta si balast), conform studiului geotehnic. ln
continuare drumul este pietruit (frecventa gropilor si a denivelarilor fiind mare),
grosimea stratului de rulare este variabila, cuprinsa intre 10-25 cm. Ultimii 100 de
metri ai traseului, drumul este de pamant, fara fundatie.
În urma circulaţiei vehiculelor grele, în special a camioanelor si a maşinilor
agricole, dar şi a fenomenului de ingheţ-dezgheţ, precum si datorita spălării
materialului fin din patul drumului, respectiv tasării materialului granular sub acţiunea
apelor de infiltraţie, au apărut o mulţime de gropi si de valuriri, care împiedică
desfăşurarea normala a traficului.
2. Descrierea lucrarilor de baza
Proiectul prezintă soluţiile tehnice de modernizare pentru 5,00 km de drum
judeţean şi pentru două poduri amplasate pe acesta şi care traversează văile
Dâmbovnic şi Mozacu.
Se realizează următoarele caracteristici cantitative:
Pentru drum:
 Parte carosabilă: 33.730 mp;
 Acostamente: 7400 mp
 Şanţuri pereate cu beton: 3.656 ml;
 Drumuri laterale: 1908 mp
Pentru poduri modernizate:
 pod rutier pe DJ 679D Km 35+160 peste pr. Dâmbovnic, L=32,0 m
 pod rutier pe DJ 679D Km 37+663 peste pr. Mozacu, L=9,60 m
Sistemul rutier
Structura rutiera prolectată, conform recomandarilor expertizei tehnice este
PROFIL TIP 1 - se aplică de la km 34+500 km 34+602
 4 cm BA 16 RUL 50/70 (BA 16)
 6 cm BA 20 LEG 50/70 sau BA 20 LEG 50/70 PC (cu pietris concasat) (BAD
20 sau BADPC 20);
 Geocompozit antifisura;
 Sistem rutier existent cu imbracaminte asfaltica - se menţine cu reparaţii,
PROFIL TIP 2 - se aplică de la km 34+602 km 34+678
 4 cm BA 16 RUL 50/70 (BA 16)
 6 cm BA 20 LEG 50/70 sau BA 20 LEG 50/70 PC (cu pietris concasat) (BAD
20 sau BADPC 20);
 Geocompozit antifisura;
 Sistem rutier existent cu imbracaminte asfaltic - se menţine cu reparaţii,
PROFIL TIP 3 - se aplică de la km 34+678 km 39+419
 4 cm BA 16 RUL 50/70 (BA 16);
 6 cm BA 20 LEG50/70 sau BA 20 LEG 50/70 PC (cu pietris concasat) (BAD
20 sau BADPC
 20);
 20 cm - Strat superior de fundaţie din piatră spartă
 20 cm - Strat inferior de fundatie din balast

 10 cm - Zestre existentă din balast.
PROFIL TIP 4 - se aplică de la km 39+419 km 39+500
 4 cm BA 16 RUL 50/70 (BA 16);
 6 cm BA 20 LEG50/70 sau BA 20 LEG 50/70 PC (cu pietris concasat) (BAD
20 sau BADPC
 20 )
 20 cm - Strat superior de fundaţie din piatră spartă
 30 cm — Strat inferior de fundatie din balast
 30 cm strat de balast
Sistem rutier acostamente
 30 cm strat de balast;
Pentru drumul judeţean s-a ţinut seama de prevederile Ordinului M.T.
nr.
1296/2017 pct. 4.1 care indica: platforma de 8,00 m latime (in afara spatiului pentru
parapet, daca este cazul), parte carosabila de 6,00 m si acostamente de 2x1,00 din
care 0,25 m benzi de incadrare
 Lăţime parte carosabilă - 6.00 m
 Latime bandă de incadrare 0.25 m x 2
 Latime acostamente - 0.75 m x 2
 Pantă transversală carosabil în aliniament - 2.5%
 Pantă transversală acostamente 4.0%
Colectarea si evacuarea apelor pluviale
Scurgerea apelor se va realiza prin şanţuri pereate şi şanţuri din pământ către
emisarii naturali din zonă.
Scurgerea apelor transversal drumului se va realiza prin intermediul podeţelor.
In acest sens sunt prevazute podeţe noi tubulare cu diametrul de 800 mm transversal
pe drum şi podeţe longitudinale cu diametrul de 640 mm. La intrările în gospodării au
fost prevăzute podeţe de asigurare a continuităţii apei pluviale in lungui drumului şi
platforme de intrare în curti.
Podeţele tubulare au fost prevăzute a se realiza din ţeavă din PEID corugată
cu pereţi dubli şi mufă cu următoarele diametre:
 De1000 mm si Di 840 mm la intersecţia cu drum lateral
 De 800 mm şi Di 670 mm transversal pe drum
 De 640 mm si Di 530 mm la intersecţia cu drumurile laterale
 De 400 mm şi Di 343 mm la accesele către gospodării
Intersecţiile cu drumurile laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20,00 m cu o platforma a
drumului de 4.0 - 5.50 m corespunzătoare cu situaţia existentă în teren si cu
urmatoarea structura rutiera:
 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 RUL50/70;
 6 cm strat de binder BA20 LEG50/70;
 20 cm strat de piatra sparta.
 20 cm strat de balast;
Asigurarea scurgerii apelor in dreptul drumurilor laterale se va realiza prin
podete tubulare noi cu diametrul De = 600 mm.
Sunt in total 18 drumuri laterale totalizand 360 m lungime.
Semnalizare definitiva (pe perioada de exploatare)
Aceasta va fi compusa din :

marcaje orizontale pe axul drumului si ambele margini ale partii carosabile
panouri indicatoare pentru curbe, curbe periculoase, limitatoare de viteza,
prioritate de circulatii, directii
1. Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei):
 13.712.414,00 mii lei cu T.V.A.
Din care Constructii montaj (C+M):
 12.080.079,00 mii lei cu T.V.A.



2. Durata de realizare — 8 luni
3. Capacitati (in unităţi fizice si valorice)
3.1. Capacităţi fizice
 Lungime drum:
5,0 km
 Parte carosabilă:
33.730 mp;
 Acostamente:
7400 mp
 Şanţuri pereate cu beton:
3.656 ml;
 Drumuri laterale:
1908 mp
 Lăţime parte carosabilă :
6.00 m
 Latime bandă de incadrare:
0.25 m x 2
 Latime acostamente :
0.75 m x 2
 amenajări drumuri laterale:
N = 18 buc.
3.2.





Capacităţi valorice
Terasamente
594.398 mii lei fara T.V.A
Drum
7.370.900 mii lei fara T.V.A.
Scurgerea apelor 1.242.468 mii lei fara T.V.A.
Poduri
793.541 mii lei fara T.V.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi supunerea
spre analiză şi dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean din luna martie 2018,
proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul
„Modernizare DJ 679D Negrasi – Mozacu, km 34+500 – 39+500, L=5 km, comuna
Negrasi, jud Arges”.

SEF SERVICIU,
Catalin SOVAR
Intocmit,
Dinca Dragos

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 D.A.L.I (Documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții), Devizul general și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A),
km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 4078/14.03.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Avînd în vedere:
 Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată;
 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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți –
Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și
Costești”,conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703B
(DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la
Lunca Corbului și Costești”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului
,,Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+97559+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului și Costești”, conform anexei nr. 3
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

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

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

S e a pr o b ă ,
P R E Ş E D I N TE ,
D a n C o n s t a n t i n M AN U

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

RAPORT
la proiectul de hotarare
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "Modernizare pe DJ 703B (DJ 679) Padureti – Costesti (DN
65A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului si
Costesti”
1. Situatia existenta
Drumul judeţean 703B este situat in zona de sud a judeţului Argeş, se
desprinde din Drumul Naţional 7 in localitatea Leordeni, străbate localităţile
Căteasca, Gruiu, Siliştea, Şerbăneşti, Costeşti, Pădureţi si se continua pana la limita
cu judeţul Olt, avand o lungime totala de 79,082 km. Se intersectează cu Drumurile
Naţionale 65A si 65.
În prezent, transportul se realizează cu costuri ridicate, pe un drum
nemodernizat, parţial asfaltat si cu capacitate de circulaţie redusa, care nu
corespunde cerinţelor de trafic rutier actuale si de perspectiva, cu implicaţii directe
negative asupra siguranţei circulaţiei.
Prezentul proiect este relevant pentru:
 creşterea mobilităţii locuitorilor comunelor deservite de drum, imbunătăţirea
accesului c'ătre terenurile agricole adiacente, către punctele de interes
economic si social;
 creşterea confortului circulaţiei cu scăderea timpilor de transport si diminuarea
poluării implicit diminuarea amprentei de carbon;
 crearea de rute alternativ viabile si legături la reţeaua de drumuri naţionale, in
vederea descărcării a unei parţi a traficului de pe acestea, cu scurtarea
distantelor de transport.

In prezentul obiect de investitie, din lungimea totala a drumului se tratează
tronsonul de drum cuprins intre km 48+975 si km 59+287.
Din punct de vedere al structurii rutiere, drumul judeţean se împarte astfel:
 intre Km 48+975 - Km 53+275 sector cu structura rutiera constituita din balast,
cu grosime variabila cuprinsa intre 25 si 35 cm, cu multiple degradări: gropi,
făgaşe, lipsa şanţuri, acostamentele fie sunt de pământ fie lipsesc, ceea ce
face ca apele din precipitaţii sa stagneze la marginea parţii carosabile,
infiltrând-se in structura;
 intre Km 53+275 - Km 59+287 sector cu structura rutiera constituita din
îmbrăcăminte bituminoasa, variind intre 4 - 5 cm grosime, fundata pe un strat
de balast in grosime variabila cuprinsa intre 45 si 80 cm.
2. Descrierea lucrarilor de baza
In concordanta cu Expertiza tehnica, solutia de modernizare a fost stabilita pe
baza evaluarii starii tehnice si a calcului de dimensionare, precum si a verificarii la
inghet – dezghet:
A. Sectorul cu asfalt:
 frezarea stratului actual de asfalt;
 4 cm BA16RUL50/70 (BAPC16 - Beton asfaltic cu pietriş concasat sau BA16);
 6 cm BA20LEG50/70 (BADPC 20 - Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat);
 minim 20 cm piatra sparta;
 minim 30 cm balast;
 scarificare, profilare compactare existent.
B. Sectorul cu pietruire:
 4 cm BA16RUL50/70 (BAPC16 sau BA16);
 6 cm BA20LEG50/70 (BADPC 20);
 minim 20 cm piatra sparta;
 minim 30 cm balast;
 scarificare, profilare compactare existent.
- Scurgerea si evacuarea apelor
Scurgerea apelor meteorice se va face prin:
 şanţuri deschise din pământ, pe zonele unde declivitatea şanţurilor este
cuprinsa 0.30 % si 4.00 %;
 şanţuri deschise pereate, pe zonele unde declivitatea şanţurilor este cuprinsa
intre 0.10 % - 0.30 % si mai mare 4.00%;
 Pentru continuitatea scurgerii apelor, in dreptul acceselor la proprietăţi si
drumurilor laterale, s-au prevăzut podeţe tubulare având diametrul intre
500mm din PEID. Platformele de acces se vor amenaja cu următoarea
structură: umplutură de balast peste tub (min 15cm), strat de piatră spartă de
12cm şi strat de uzură din BA16 de 6cm.
- Podete
Podeţele care au deschiderea corespunzătoare se vor păstra cu curăţire si
reparaţii, iar cele care nu au deschiderea corespunzătoare sau sunt rupte se vor
inlocui cu podeţe noi.
Apele sunt dirijate înspre podeţe iar de aici sunt evacuate la emisar. In cadrul
proiectului, podeţele existente sunt situate la urmatoarele poziţii kilometrice:
1. Km 48+990 podeţ tubular existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m

2. Km 49+280 podet dalat se pastreaza cu curatire, amenajare amonte si aval si
se va extinde cu 1.60 m amonte şi cu 1.60 m aval, conform noii platforme a
drumului
3. Km 49+975 podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m
4. Km 50+149 podet tublar existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m
5. Km 50+890 podet tubular nou D=1.00m
6. Km 51+786 podet tubular se inlocuieste cu podet dalat tip D5
7. Km 53+977 podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m
8. Km 54+591 podet tubular se inlocuieste cu podet tip P2
9. Km 55+102 podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m
10. Km 56+020 podet tubular nou D=1.00m
11. Km 57+205 podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m
12. Km 57+420 podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular D=1.00m
13. Km 57+502 podet boltit se pastreaza cu curatire si reparatii
- Intersecţii cu drumuri laterale
Intersecţiile drumurilor judeţene cu celelalte categorii de drumuri se va realiza
ca si in prezent. Se vor amenaja intersecţiile cu raze de racord între 3.00m şi 25.00m
Nu se va schimba configuraţia actuala a intersecţiilor si nici priorităţile privind
accesul in intersecţie. Nu se vor executa nici un fel de lucrări pe drumurile cu rang
mai mare.
Se va reface semnalizarea orizontala si se va completa semnalizarea verticala
cu indicatoare rutiere. Drumurile laterale se vor amenaja pe 25 m cu acelasi sistem
rutier ca si drumul judetean.
- Accesele către proprietăţi
Pentru asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului judeţean, dar şi pentru
asigurarea accesului către proprietăţi, s-a prevăzut amenajarea acceselor către
proprietăţi.
Asigurarea scurgerii apelor se va realiza prin ţeavă corugatâ din PEID cu
pereţi dubli şi interior lis, De=500mm, rezistenţa. 8kPa (SN8).
Structura pe zona acceselor spre proprietate va fi următoarea:
 6 cm după compactare strat de uzura BAPC16
 12 cm strat de piatră spartă
 Min. 15 cm strat de balast
 ţeavă corugată din PEID cu pereţi dubli şi interior lis, De 500mm, rezistenţă
8kPa (SN8)
 10 cm beton clasa C16/20 (radier din beton)
 10 cm după compactare fundatie din balast
Majoritatea pantelor în zona acceselor sunt dinspre drumul judeţean spre
proprietăţi şi vor avea o valoare maximă de până la 15%:
- Siguranţa circulaţiei
Siguranţa circulaţie este prevăzută a se realiza prin marcaje rutiere
longitudinale, transversal precum si reglementata prin indicatoare rutiere.
Se vor executa marcaje logitudinale de delimitare a părţii carosabile precum şi
de separare a sensurilor de circulaţie. Se vor mai executa şi marcaje diverse şi
anume pentru marcarea trecerilor de pietoni: in dreptul şcolilor, bisericilor, primăriilor
si a staţiilor de transport in comun.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, sunt :
1. Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei):

25.019,087 mii lei cu T.V.A.
Din care Constructii montaj (C+M):
 22.900,206 mii lei cu T.V.A.


2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
ANUL I: 5.264,635 / 4.810,968 mii lei cu T.V.A. - 25%
ANUL II: 8.423,296 / 7.697,548 mii lei cu T.V.A. - 40%
ANUL III: 7.370,384 / 6.735,355 mii lei cu T.V.A. - 35%
3. Durata de realizare — 31 luni
4. Capacitati (in unităţi fizice si valorice)
4.1. Capacităţi fizice
 lungime drum
L = 10.012 m
 latime parte carosabila
1 = 6.00 m
 suprafaţă totală carosabil
SC = 60432 mp
 amenajări drumuri laterale
N = 44 buc.
 acostamente 1.00m lăţime (din care 0.25m consolidate)
L = 20144 m
 şant din pamant cu sectiune trapezoidala
L = 12914 m
 şant pereat
L = 7110 m
 accesuri către proprietăţi
N = 165 buc.
 tuburi prefabricate din beton, D1000mm
L = 81.00 m
 timpane podete (pentru D1000mm)
N = 18 buc.
 tuburi prefabricate din beton, D600mm
L = 440.00 m
 timpane podete (pentru D6000mm)
N = 86 buc.
 ridicat camine la cota
N = 139 buc.
 Podet dalat D4
N = 1 buc.
 Podet tip P2
N = 1 buc.
 Marcaj longitudinal
L = 30.04 km
 Marcaj transversal
S = 390 mp
 Indicatoare rutiere
N = 180 buc.
 Borne kilometrice
N = 10 buc.
 Borne hectometrice
N = 91 buc.
 Aparate de reazem din neopren fixe
N = 10 buc.
 Aparate de reazem din neopren mobile
N = 10 buc.
 Beton in elevatii C25/30
V = 74 mc
 Beton in suprastructura C35/45
V = 205 mc
 Grinzi prefabricate L=12.00m, h=0.72m
N = 4 buc.
 Grinzi prefabricate L=18.00m, h=0.80m
N = 6 buc.
 Rosturi de dilatatie, D=50mm
L = 70.20 m
 Hidroizolatii
S = 1026 mp
 Parapet pietonal
L = 174.8 m
 Parapet directional
L = 320 m
 Reparatii cu betoane/mortare speciale
S = 610 mp
 Protectie cu vopsea speciala (supra.+infra.)
S = 2930 mp
 Pereu din piatra bruta
S = 400 mp
 Saltea de gabion 5.00mx0.5mx5.00m
N = 60 buc.
4.2. Capacităţi valorice
 Terasamente

405.369 mii lei fara T.V.A











Structura rutiera
Dispozitive scurgere ape
Podete
Drumuri. laterale
Lucrari conexe
Siguranta circulatiei
Pod km 56+959
Pod km 58+046
Pod km 58+501

12,021.967 mii lei fara T.V.A.
1,118.010 mii lei fara T.V.A.
1,192.419 mii lei fara T.V.A.
1,387.653 mii lei fara T.V.A.
31.275 mii lei fara T.V.A.
157.907 mii lei fara T.V.A.
466.525 mii lei fara T.V.A.
404.995 mii lei fara T.V.A.
1,661.218 mii lei fara T.V.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi supunerea
spre analiză şi dezbatere, în plenul Consiliului Judeţean din luna martie 2018,
proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "Modernizare pe DJ 703B (DJ 679) Padureti – Costesti (DN 65A), km
48+975 – 59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului si Costesti".

SEF SERVICIU,
Catalin SOVAR
Intocmit,
Dinca Dragos

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_28 -PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2017 pentru
activitatea Județului Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul anexă nr. 4259/15.03.2018 al Direcției Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 Art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 63/30.03.2017 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2017, cu
modificările ulterioare;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă execuția bugetară la data de 31.12.2017, care cuprinde la
venituri suma de 363.755.741 lei, la cheltuieli suma de 346.907.506 lei,
înregistrând un excedent de 16.848.235 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul
- anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr._____

JUDEŢUL ARGEŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Avizat,
Secretar Judeţ
MANU
Ionel VOICA

Anexă la H.C.J. nr. ___/______.2018

APROB
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN
DAN

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ
LA DATA DE 31.12.2017 PENTRU ACTIVITATEA
JUDEŢULUI ARGEŞ

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat pe
anul 2017 nr. 6/2017 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr.63/30.03.2017.
Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost rectificat prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Argeş nr.124/27.04.2017, 147/25.05.2017, nr.173/29.06.2017,
nr.178/07.07.2017, nr.197/27.07.2017, nr.198/03.08.2017, nr.227/31.08.2017,
nr.259/28.09.2017, nr.278/26.10.2017, nr.280/09.11.2017, nr.311/11.12.2017,
nr.333/21.12.2017 şi au fost efectuate virări de credite aprobate prin dispoziţiile nr.
493/30.06.2017,
nr.523/27.07.2017,
nr.720/03.08.2017,
nr.768/01.09.2017,
nr.793/27.09.2017, nr.832/27.10.2017, nr.861/13.11.2017, nr.880/27.11.2017,
nr.900/08.12.2017.
Judeţul Argeş a efectuat la data de 31.12.2017 plăţi în sumă de 346.907.506 lei
(buget local) şi 340.957.997 lei (buget instituţii publice şi activităţi finanţate integral
sau parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor acţiuni: autorităţi
publice şi acţiuni externe, servicii publice generale (servicii comunitare de evidenţă a
persoanelor, rambursări de împrumuturi interne şi externe pentru investiţii, transferuri
în situaţii de extremă dificultate), plăţi de dobânzi şi comisioane, apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, învăţământ primar special şi programul „Lapte şi corn”,
sănătate, cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă
socială, servicii şi dezvoltare publică, protecţia mediului, alte acţiuni economice
(dezvoltare regională, protocol) , transporturi, turism, pază şi ordine.

Prevederile bugetare atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei
bugetare (activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli) au
fost dimensionate în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de
priorităţi în angajarea acestora.

La data de 31.12.2017, Judeţul Argeş a încasat venituri ale bugetului local în
sumă de 363.755.741 lei, din următoarele surse:
-leiVENITURI TOTAL

363.755.741
150.956.103
145.218.183
5.038.037
699.883
101.964.452
77.688.452

1. VENITURI PROPRII - TOTAL, din care:
- Venituri fiscale
- Venituri nefiscale
- Venituri din capital
2. SUME DEFALCATE DIN T.V.A., din care:
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
- Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale
3. SUBVENŢII – TOTAL, din care:
- Subvenţii primite pentru finanţarea drepturilor
persoanelor cu handicap
- Subventii din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

7.112.000
17.164.000

acordate

110.835.186
102.344.373

Faţă de prevederile anuale aprobate în sumă de 369.022.750 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 363.755.741 lei, fiind mai mici cu
suma de 5.267.009 lei (98,57%), situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
346.907.506 lei, faţă de veniturile realizate (363.755.741 lei), rezultând un excedent
de 16.848.235 lei.
Contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Argeş la data de 31
decembrie 2017 corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi este
prezentat în anexa 1.

4.031.720
4.459.093

Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 31 decembrie 2017,
rezultă următoarele:
- cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit au fost încasate în proporţie
de 103,73%;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 90,80%;
- subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap a fost realizat în proporţie de 99,83% ca urmare a fluctuaţiei
numărului de persoane cu handicap;
- pentru finanţarea Programului „Lapte şi corn”, conform O.U.G. nr. 96/2001,
prevederea bugetară a fost stabilită la nivelul planului de şcolarizare, iar plata a fost
efectuată pentru elevii prezenţi la şcoală;
- faţă de prevederile anuale, se constată economii importante la capitolele:
55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi (plata dobândă împrumuturi)”
61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 65.02 „Învăţământ”, 70.02 „Locuințe,
sevicii și dezvoltare publică”, 74.02 „Protecția mediului” și 84.02 „Alte cheltuieli în
domeniul transporturilor”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în proporţie
de 99,36% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 91,72%, rezultând un excedent de 27.373.905 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
72,19% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 29,62%, rezultând un deficit de 10.525.670 lei.
Faţă de prevederile anuale aprobate în sumă de 375.310.420 lei, se constată că
încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii au fost de 343.645.173 lei, fiind mai mici cu suma de 31.665.247
lei (91,56%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de 340.957.997
lei, 88,98%, faţă de veniturile realizate (343.645.173 lei), rezultând un excedent de
2.687.176 lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 31 decembrie 2017, rezultă
următoarele:
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate
au fost încasate în proporţie de 88,82%;
- la capitolul 66.10 „Sănătate” s-a înregistrat o economie de 37.054.699 lei,
execuţia fiind de 88,70%;
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie
de 93,23% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 91,11%, rezultând un excedent de 4.117.413 lei.

Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie
de 42,42% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 40,94%, rezultând un deficit de 1.430.237 lei.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie
2017, reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de finanţare a
unităţilor şi activităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş şi au fost supuse
operaţiunilor de verificare a respectării normelor şi regulilor contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2017, cuprind date
ce reflectă realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate şi sunt în
concordanţă cu evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, a fiecăreia dintre instituţiile a
căror activitate o raportăm.
Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile articolului 49 alin.12
din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 actualizată, vă supunem spre
analiză şi aprobare execuţia bugetară pentru activitatea Judeţului Argeş la data de
31.12.2017.

DIRECTOR EXECUTIV,
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Serv. Financiar-Contabilitate,
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PUNCTUL_29 -PROIECT
HOTĂRÂRE
privind actualizarea 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. 4680/22.03.2018 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;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului 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 actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2018, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare” potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2017 a
sumei de 422 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare,
potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului
constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 17,5% din impozitul pe
venit, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adăugate pentru drumuri, conform Anexei nr. 5,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2018,
Nr. _____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. 4680/22.03.2018
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN
MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Cu adresa nr.7776/20.03.2018 Directia de Sanatate Publica Arges
comunica trimestrializarea sumei reprezentand Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala.
Influentele acestor modificari sunt prezentate atat la partea de venituri cat si la
partea de cheltuieli in Anexele nr.1 si nr.2.
mii lei
Anul
Trim I Trim II Trim III Trim IV
2018
Transferuri din bugetul de stat catre
4474
bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociala
4474
1365
1435
1405
269
- prevederi initiale
- revederi actualizate conform
4474
1099
1217
1217
941
adresei DSP
Influente buget
0
-266
-218
-188
+672
Denumire indicator

Cu Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 275/26.10.2017 s-a aprobat
derularea proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile
“Conservarea si consolidarea Cetatii Poienari Arges”. Prin adresa
nr.163/16.03.2018, Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare
Internationala, urmare a semnarii in data de 14.03.2018 a contractului pentru
obiectivul “Conservarea si consolidarea Cetatii Poienari Arges”, solicita
alocarea sumelor aferente derularii proiectului respectiv, din care cofinantarea
pentru anul 2018 de la bugetul local in suma de 12 mii lei.
Directia Tehnica solicita prin referatul nr.3424/13.03.2018 si in baza
adresei nr.989/28.02.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, alocarea

sumei de 50 mii lei pentru achizitionarea si montarea a doua centrale termice la
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni.
Directia Tehnica solicita prin adresa nr.4281/21.03.2018 si in baza adresei
nr.9462/15.03.2018 a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, alocarea sumei de
360 mii lei pentru amenajarea spatiului destinat amplasarii echipamentului
RMN, suma la care se adauga si economia in suma de 39 mii lei realizata la
studiul de fezabilitate pentru amenajarea spatiului RMN.
Conform art.58 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006,
actualizata cu modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se
utilizeaza pe baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare…”. Deoarece finantarea cheltuielilor
mentionate mai sus se face din sectiunea de dezvoltare, propunem alocarea
sumei de 422 mii lei din excedentul bugetului local la data 31.12.2017,
influentele fiind prezentate in Anexele nr.1, nr.2 si nr.3.
Cu adresa nr.9237/14.03.2018, Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti
solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 15 mii lei
reprezentand sponsorizare pentru reabilitare, igienizare spatii si achizitie obiecte
de inventar in Sectia Chirurgie II, influentele se regasesc in Anexa nr.2. Tot cu
aceeasi adresa solicita si modificarea denumirii unor dotari sau obiective
cuprinse eronat in lista de investitii, modificari ce se regasesc in Anexa nr.3.
In baza contractului de sponsorizare nr.26/30.06.2017 al carui beneficiar
este Centrul de Copii “Sfantul Andrei” din cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a fost virata suma de 4,22 mii lei.
Astfel, propunem actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma
mentionata mai sus, conform Anexei nr.1.
Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.2/2018 – art.6, in
anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizeaza o cota de 17,25% într-un
cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului
reşedinţă de judeţ.
Din cota de 17,25% se constituie un fond la dispoziţia consiliului
judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de
25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi
municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru:
- achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
- susţinerea programelor de dezvoltare locală
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

In conformitate cu prevederile art.33, alin(5) din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale si cu prevederile art.6 din legea nr.2/2018, s-a
solicitat de la toate unitatile administrativ-teritoriale din judet, cu adresa CJ nr.
164/08.01.2018, valoarea arieratelor inregistrate si comunicate Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arges, precum si necesarul de cofinantare pentru
proiectele/programele care se deruleaza in anul 2018. Urmare analizei si
centralizarii solicitarilor unitatilor administrativ-teritoriale si in cadrul sursei
mentionate mai sus, considerate prioritare, din suma transmisa de Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Arges cu adresa nr.5965/09.01.2018, conform
Deciziei nr.1/09.01.2018 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Arges, propunem repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de
11204 mii lei conform Anexei nr.4.
Potrivit articolului nr.4 si Anexei nr.6 din Legea nr.2/2018 a bugetului de
stat, din taxa pe valoarea adăugată se alocă sume destinate finanţării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale. Repartizarea pe unităţi administrativteritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin
hotărâre, de către consiliul judeţean. Aceasta sursa fiind inclusa in bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2018-initial la activitatea proprie a consiliului
judetean, propunem diminuarea acesteia cu suma de 830 mii lei, influentele fiind
evidentiate in anexele nr.1 si nr.5.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor
nr.1 si nr.2, actualizarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii
si surse de finantare conform Anexei nr.3, repartizarea pe unitati administrativteritoriale a fondului constituit la dispozitia consiliului judetean din cota de
17,5% din impozitul pe venit, conform Anexei nr.4 si repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri conform Anexei nr.5
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