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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de soluționare a contestațiilor depuse în
cadrul sesiunii de concurs de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 8763/05.06.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 Art.91, alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
actualizată și republicată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 83/29.03.2018 privind aprobarea
sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru
anul 2018 și a metodologiei de acordare.
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 Regulamentul de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul
sesiunii de concurs de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al
județului Argeș, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în
cadrul sesiunii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Județului Argeș
pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, pentru
anul 2018, în următoarea componență nominală:
 Badiu Mariana
 Clipici Marian
 Popescu Cristina

– consilier județean;
– consilier județean;
– consilier județean;

ANEXA
la H.C.J. Argeș nr. 151/11.06.2018
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al judeţului
Argeş pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură, învățământ,
mediu, etc.) se face în temeiul:
- Legii nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legii nr. 350/ 2006 a tinerilor,
- Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAPITOLUL II- Depunerea si solutionarea contestatiilor
Art. 1. Solicitantii de finantari nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges nemultumiti
de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot
depune contestatii asupra rezultatului, in termen de 48 de ore de la data aducerii la cunostinta.
Art. 2. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 5 membri, numită
prin Hotarare a Consiliului Judetean Arges.
Art. 3. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membri care au
făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor.
Art. 4. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 72h de la primirea contestatiilor de catre
Comisia de solutionare a contestatiilor.
Art.5. Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:
 datele de identificare ale contestatorului
 numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului
 obiectul contestaţiei
 motivele de fapt şi de drept
 dovezile pe care se întemeiază
 semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila
Art. 6. Comisia are urmatoarele atributii:
a) isi alege dintre membrii sai un presedinte
b) verifica respectarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiei;
c) verifica masura in care contestatia este formulata cu privire la modul de respectare
a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei de oferte ;
d) analizeaza contestatia depusa ;
e) intocmeste procesul-verbal al sedintei comisiei de solutionare a contestatiilor;
f) asigura comunicarea raspunsului la contestatie, in termenul legal, contestatorului,
prin presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor.
Art. 7. Soluţia dată de comisia de soluționare a contestaţiilor este definitivă.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Actul Constitutiv și a Actului
Adițional nr. 9 la Statutul A.D.I.A, precum și mandatarea Președintelui
Consiliului Județean Argeș să semneze aceste acte adiționale
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de vicepreşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8817/07.06.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art.91, alin.1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 136/2007 privind înființarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș ;
 Adresa nr. 86/05.06.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Actele adiționale nr.8 și nr. 9 la Actul constitutiv și la Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, conform anexelor nr.1 și nr.2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Acordă mandat domnului Constantin Dan Manu, Președintele Consiliului
Județean Argeș, să semneze Actul adițional nr. 8 la Actul constitutiv și Actul
adițional nr. 9 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.
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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. 8969/07.06.2018 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;
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 nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2017 a sumei
de 38 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, potrivit
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri conform Anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I (Documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții), a Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul ,,Modernizare pe DJ 704 H Merișani (DN67C) Băiculești – Curtea
de Argeș (DN 73C), km13+035-km 17+600, în comuna Băiculești, județul
Argeș”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8753/05.06.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Avînd în vedere:
 Art.91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată ;
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice.
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.),
Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare
pe DJ 704H Merișani (DN67C) Băiculești – Curtea de Argeș (DN 73C),
km13+035-km 17+600, în comuna Băiculești, județul 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.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN65A) –Şerbaneşti (DJ659), KM
60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 8938/07.06.2018 al Direcției Tehnice;
Avand in vedere:
 Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată.
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.53/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) – Șerbănești (DJ 659),
KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu”.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul general cu indicatorii tehnico – economici reprezentând
valoarea totală a investiției în sumă de 11.103.759 lei TVA, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Expertizei tehnice și actualizarea D.A.L.I (Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții), a Devizului general și a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703 B Morărești –
Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km în comuna Uda”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8946/07.06.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Avînd în vedere:
 Art.91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată ;
 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii.
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 Expertiza tehnică pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703 B
Morărești – Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km în comuna Uda”, conform anexei
nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)
actualizată, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
,,Modernizare pe DJ 703 B Morărești – Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km în
comuna Uda”,conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

