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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Argeș nr. 75 din 29.03.2018 privind derularea Programului „PRO Social”
în cursul anului 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 11240/16.07.2018 al Comisiei pentru Analiza
Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO
Social”;
Având în vedere:
 Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor);
 Art.91 alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75/29.03.2018 privind derularea
Programului PRO Social în cursul anului 2018;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018
prin care a fost constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
75 din 29.03.2018 privind derularea Programului „PRO Social” în cursul anului
2018, cu Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social” va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Anexa
la H.C.J. nr. 177/26.07.2018

Criterii proprii
privind acordarea sprijinului financiar persoanelor cu probleme de sănătate prin
Programul ”PRO Social”
Sprijinul financiar se acordă persoanelor aflate într-o situație dificilă din punct de
vedere financiar, cu domiciliul în judeţul Argeş, care au probleme de sănătate, dovedite cu
acte medicale eliberate de medicul de specialitate/de familie, în limita bugetului disponibil și
care se află în una din următoarele situaţii:
1) necesită efectuarea unor intervenții chirurgicale, recomandate de medici de specialitate;
2) necesită efectuarea unor investigații medicale și tratamente în clinici specializate,
dovedite cu acte medicale de specialitate;
3) necesită achiziționarea unor dispozitive medicale recomandate de specialiști (proteze
auditive, proteze ortopedice, orteze, etc.);
4) necesită sprijin financiar în vederea achiziționării medicamentelor pentru tratamente
medicale.

Sprijinul financiar se acordă doar solicitanților care realizează venituri pe membru de
familie ce nu depășesc valoarea salariului de bază minim brut garantat.
O persoană poate beneficia de sprijin financiar în cadrul programului PRO Social de
maxim două ori pe an, cu condiția justificării primei sume acordate. Ulterior poate depune un
alt dosar pentru acordarea unui nou sprijin financiar.
Acte necesare întocmirii dosarului:
 cererea solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia;
 împuternicire legalizată în cazul în care persoana care solicită sprijinul financiar
nu este beneficiarul sumei, iar beneficiarul are vârsta de peste 18 ani;
 acte de identitate ale membrilor familiei (BI, CI, Certificat de Naștere);
 copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 certificat de deces (dacă este cazul);
 adeverinţă de venit eliberată de angajator, cupon de pensie, cupon de alocație etc.
(pentru toți membrii familiei care au același domiciliu cu cel al solicitantului, după caz);
 adeverință eliberată de către Administrația Financiară din care să rezulte
veniturile din activități independente, din activitățile agricole, din investiții, precum și
veniturile din alte surse (pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani care au același
domiciliu cu cel al solicitantului, după caz);
 anchetă socială eliberată de către Compartimentul Asistență Socială din cadrul
primăriei de domiciliu pentru petenții din localitățile județului, iar pentru solicitanții din
municipiul Pitești ancheta socială va fi efectuată de Compartimentul Servicii Sociale din
cadrul Consiliului Județean Argeș (în cazul în care nu au efectuată o anchetă socială eliberată
de Primăria Municipiului Pitești);
 acte medicale doveditoare ale stării de sănătate pentru atestarea diagnosticului
(bilet de externare din spital, certificat de încadrare în grad de handicap, decizii asupra
capacității de muncă, rețete sau tratamente prescrise de medicul de specialitate/medic de

familie, scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate etc.) eliberate în ultimele 6
luni;
 actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator (dacă este
cazul);
 extras de cont (dacă este cazul);
 orice act care se consideră a fi necesar pentru acordarea sprijinului financiar;
 declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 declaraţie tip pe propria răspundere privind justificarea sumei primite, care se va
completa la data ridicării banilor (pentru persoanele cărora li se aprobă dosarul).
Nedepunerea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal duce la imposibilitatea acordării sprijinului financiar solicitat.
Beneficiarii vor ridica sumele aprobate de la casieria instituție în baza declarației tip
pe propria răspundere privind justificarea sumei primite și vor depune documentele
justificative comisiei în termen de maximum 90 de zile de la data primirii sumei.
Beneficiarii vor depune ca justificare facturi/bonuri fiscale privind: achiziționarea de
medicamente, servicii medicale furnizate de către clinici de specialitate, dispozitive medicale,
bonuri carburant, bilete de transport etc. În cazul decesului beneficiarului sprijinului
financiar, se va prezenta o copie a certificatului de deces.
În cazul nejustificării sumei primite se va recurge la recuperarea acesteia, cu
penalitățile aferente, iar persoana respectiva se va afla în imposibilitatea de a beneficia pe
viitor de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Argeș.

Solicitarea sprijinului financiar

Efectuarea de intervenții chirurgicale, recomandate de
medici de specialitate.
Efectuarea de investigații medicale și tratamente în
clinici specializate, dovedite cu acte medicale de
specialitate.
Achiziționarea de dispozitive medicale recomandate de
specialiști (proteze auditive, proteze ortopedice, orteze
etc.)
Achiziționarea medicamentelor pentru persoanele cu
probleme de sănătate care necesită tratamente medicale.

Cuantumul
maxim
care se poate
acorda
(lei)

3.000
2.500

2.000
1.500

De asemenea, pot fi acordate ajutoare financiare în cuantum de maxim 3.000 lei
familiilor din județul Argeș ale căror membrii au decedat în urma unor tragedii colective
(incendii, epidemii, inundații etc).
În aceste cazuri nu este necesară efectuarea unei anchete sociale, iar suma primită va
fi justificată.
Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:

•
•
•
•
•
•

cerere;
copie acte de identitate ale solicitantului;
copie certificatul de deces;
copie actul medical constatator al decesului;
extras de cont (dacă e cazul);
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Nedepunerea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal duce la imposibilitatea acordării sprijinului financiar solicitat.
Dosarele pentru acordarea sprijinului financiar se depun la Registratura Consiliului
Județean Argeș și vor fi analizate de către Comisia de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Argeș.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 11241/16.07.2018 al Comisiei pentru Analiza
Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO
Social”;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 privind
derularea Programului PRO Social în cursul anului 2018;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018
prin care a fost constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar;
 Art.91 alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
 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 și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social
persoanelor cu probleme de sănătate, conform anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social” vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la H.C.J. nr. 178/26.07.2018

Situația beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Suma
propusă
(lei)

Nr.
crt.

Număr
document

1

Cerere nr.
9246/13.06.2018

2

Cerere nr.
9484/18.06.2018

3

Cerere nr.
9977/26.06.2018

Solicită sprijin financiar pentru
efectuarea tratamentului

1.500

4

Cerere nr.
10159/28.06.2018

Solicită sprijin financiar pentru
efectuarea tratamentului

1.500

5

Cerere nr.
10592/04.07.2018

6

Cerere nr.
10804/09.07.2018

Obiectiv
Solicită sprijin financiar pentru
efectuarea
tratamentului,
a
ședințelor de terapie și efectuarea
intervenției chirurgicale a fiicei
Solicită sprijin financiar pentru
efectuarea tratamentului și a
ședințelor de kinetoterapie

Solicită sprijin financiar pentru
efectuarea investigațiilor medicale
și achiziționarea unor dispozitive
medicale
Solicită sprijin financiar pentru
efectuarea tratamentului și a
ședințelor de terapie fiicei

TOTAL

2.000

2.000

2.000

1.500

10.500
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de
Asistență Medico-Socială Călinești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 10828/09.07.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
 H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul
din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară
activități de asistență medicală comunitară, actualizată;
 Instrucţiunile nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,
aprobate prin H.G. nr. 412/2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Călinești nr. 227 din
09.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Unității de Asistență
Medico-Socială Călinești, conform anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
258/22.11.2014 și Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
116/24.11.2016 își încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității
de Asistență Medico-Socială Călinești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 11099/13.07.2018 al Direcția Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
 Instrucțiunile nr. 1 din 28/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
 Adresa nr. 227/09.07.2018 a Unității de Asistență Medico-Socială Călinești;
 Rapoartele comisiilor de specialitate 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Sociala Călinești, conform anexei, parte integranta a prezentei
hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 116 din 24.11.2016 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Călinești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Unității de Asistență Medico - Socială Domnești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 10773/11.07.2018 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;
 Adresa U.A.M.S. Domnești nr. 284/05.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Unității de Asistență
Medico - Socială Domnești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
286/ 29.11.2017 își încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 10815/11.07.2018 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea în funcții , grade și trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de
management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare
cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației
publice locale;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
 Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 11066/13.07.2018 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. 162 din 28.06.2018 privind
aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești.
 Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 7322 din 12.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă modificarea poziției 470 din statul de funcții aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 162 din 28.06.2018, în post vacant de
medic primar, specialitatea endocrinologie, în vederea ocupării prin concurs.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 162 din 28.06.2018 se va modifica conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Pediatrie
Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatului concursului
pentru ocuparea funcției de medic șef secție –Secția Pediatrie II
din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 10903/11.07.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată și actualizată;
 O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef
de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioar;
 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, actualizată;
 Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 7197/10.06.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef secție –Secția Pediatrie II din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Pediatrie
Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă
la Hotărârea nr. 184/26.07.2018

Rezultatul concursului
pentru ocuparea funcției de medic șef secție -Secția Pediatrie II
din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești
Nr.
crt

Numele
și prenumele

1

Dr. Dana TOADER

Postul pentru
care candidează
Medic Șef
Secția Pediatrie II

Proces verbal nr.

Rezultatul

7147/06.07.2018

Admis

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
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind atribuirea cu titlu gratuit Casei Judeţene de Pensii Argeş a unor
spaţii situate în incinta Policlinicii 2 Piteşti, imobil aflat în domeniul privat
al Judeţului Argeş, în vederea desfăşurării activităţii Comisiei de Expertiză
Medicală a Capacităţii de Muncă
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele
consiliului judeţean și Raportul nr. 10957/11.07.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată și actualizată;
 Art. 2146-2157 din Legea 287/2009 privind Codul civil – republicată și
actualizată;
 Adresa Casei Judeţene de Pensii Argeş nr. 101747/25.05.2018 înregistrată la
Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 8361/25.05.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit Casei Judeţene de Pensii Argeş,
pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu în suprafață de 234,4 mp, precum şi
dreptul de folosință a cotei indivize din spaţiile comune în suprafață totală de
68,66 mp, situate în incinta Policlinicii 2 Piteşti, imobil aflat în domeniul privat
al Judeţului Argeş, pentru continuarea activităţii Comisiei de Expertiză
Medicală a Capacităţii de Muncă, spații identificate potrivit anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va proceda
la încheierea contractului de comodat ce are ca obiect spațiile identificate la
art.1.
ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze contractul de comodat menționat la art.2.

Anexa la H.C.J. nr. 185/26.07.2018

SPAŢIUL CARE SE ATRIBUIE CU TITLU GRATUIT
CASEI JUDEŢENE DE PENSII ARGEŞ
Nr. camerelor
reprezentând spaţiul propriu/
spaţiile de folosinţă comună
conform releveului, respectiv actului de
dezmembrare
CAM. 1+2+6+7+8+9
Cam. 21+22+23+24+25+26+27
Cam. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+
12+15+17+18+21+22
Cam. 4

Loturi
spaţii proprii/spaţii comune

Suprafaţa spaţii proprii/
spaţii comune (cf. cota indiviză)
-mp -

LOT 2 Parter A2

31,27

LOT 4 Parter A2

52,40

LOT 1 Mezanin A2

142,73

LOT 2 mezanin A3

8,00
Total spatii proprii: 234,4 mp

Hol 12, parter bl. A2
Receptie 13, parter bl. A2
Hol 5+3(iesire), parter bl. A2
Hol 27, parter bl. A3
Hol 9+10+12(iesire), parter bl. A3
Case scări 1 si 2, parter bl. A2
Casa scari, parter bl. A3
Hol 10, mezanin bl. A2
Hol 27, mezanin bl. A3
Holuri 8,9 mezanin bl. A3
Cam.17 mezanin bl. A3
Case scări 1 si 2, mezanin bl. A2
Casa scari, mezanin bl. A3

PARTER
LOT 9 A2 + LOT 3 A3
(353.72 mp)

9,65% x 711,51 = 68,66

MEZANIN
LOT 3 A2 +LOT 9 A3
(357.79 mp)
711,51mp
Total spatii comune: 68,66 mp

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unui teren în suprafață totală de 4300 mp, situat în incinta
Serviciului Județean de Ambulanță Argeș
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş și Raportul nr. 10954/11.07.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 și 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată și actualizată;
 Art. 874 alin.3, 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 210/28.08.2013 privind darea în
folosință gratuită a imobilelor în care funcționează Serviciul Județean de
Ambulanță în Municipiul Pitești și comunele Domnești și Mozăceni;
 Adresa Serviciului Județean de Ambulanță Argeș nr. 6904/05.07.2018
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10663/05.07.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Serviciului Județean de
Ambulanță Argeș asupra terenului în suprafață de 4300 mp, situat în Pitești, str.
Ana Aslan, nr. 1, conform Planului de amplasament și delimitare a corpului de
proprietate anexat, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă darea în administrare a terenului în suprafață de 4300 mp,
situat în situat în Pitești, str. Ana Aslan, nr. 1, Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A., în vederea asfaltării acestuia, teren identificat la art.1.
ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda
la încheierea contractului de dare în administrare a terenului identificat la art. 1.

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
Operator de date personale nr.37708

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 Rapoartul nr. 11141/13.07.2018 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
și actualizată;
 Procesele – verbale de recepție la terminarea lucrărilor
nr.21523/19.12.2017 și nr. 10500/04.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.2. Se declară de interes public județean și se completează inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Argeș, după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș Secţiunea I.
Bunuri Imobile
 Cap.VI. Sănătate - cu bunurile prevăzute în anexa;”
ART.2. Anexa aprobată la art. 1 face parte integrantă 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.

Anexa
la H.C.J. nr. 187/26.07.2018

Bunuri care trec în domeniul public al Judeţului Argeş
Secţiunea I Bunuri imobile. Cap. VI. Sănătate
Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
identificare

1.6.3.2

Împrejmuire
incintă

U.A.M.S. Domnești

2018

39.250,64

PV recepție nr.
10500/04.07.2018

1.8.7

Rețele
exterioare de
canalizare, de
alimentare cu
apă și termice
Amenajare
incintă
U.A.M.S.
Domnești
Sistem
detecție

U.A.M.S. Domnești

2018

158.491,78

PV recepție nr.
10500/04.07.2018

U.A.M.S. Domnești

2018

107.579,17

PV recepție nr.
10500/04.07.2018

U.A.M.S. Domnești

2017

18.133,12

PV recepție nr.
21523/19.12.2017

Stație epurare

U.A.M.S. Domnești

2017

70.019,19

PV recepție nr.
21523/19.12.2017

1.3.7.1

3.3.4

1.8.8

Anul
Valoarea
Situaţia
dobândirii de inventar juridică actuală
Denumire act
sau, după
(lei)
proprietate sau
caz, al dării
alte acte
în folosinţă
doveditoare

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
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială
Domnești a unor bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş și Raportul nr. 11208/16.07.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată și actualizată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată
și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 42/28.02.2014 privind înființarea
Unității de Asistență Medico-Socială Domnești;
 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21523/19.12.2017;
 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10500/04.07.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială
Domnești a imobilelor - teren și construcții în care își desfășoară activitatea,
imobile situate în comuna Domnești, str. Al. I. Cuza, nr.99, județul Argeș,
identificate conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială
Domnești a unor bunuri mobile necesare desfășurării activității, identificate
conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda
la încheierea contractului de dare în administrare a bunurilor mobile și imobile,
identificate în anexele nr.1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa nr. 1
la H.C.J. nr. 188/26.07.2018
Imobile ce urmează a fi date în administrare U.A.M.S. Domnesti,
situate în comuna Domnesti, str. Al. I. Cuza, nr. 99, jud. Argeș
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

Pavilion Pediatrie
(C2)

2

Pavilion Boli Interne A
(C3)

3

Copertină intrare
(C22)

4

Centrala Termică
(C4)

5

Pavilion Farmacie
(C6)

6

Magazie (Bloc
Alimentar)
(C7)
Clădire Spălat
Lenjerie
(C9)
Magazie
(C11)

U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 323 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 800,91 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 21 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 87 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 48 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 177 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 205 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 6 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 24 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 50 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 304 mp

7

8

9

Rampă Metalică
(C12)

10

Magazie Combustibil
(C13)

11

Magazie Alimente
(C14)

Anul
dobândiri
i sau,
după caz,
al dării în
folosinţă
1937

Valoarea de
inventar (lei)

405.651,19

1961

1961

1.268.034.86

1980

96.500,00

1960

47.488,00

1960

175.112,00

1963

145.900,00

2000

4.468,00

2000

2.994,00

1972

9.100,00

1958

500,00

12

Arhivă
(C15)

13

Morgă
(C16)

14

Clădire WC
(C17)

15

Anexă Magazie
(C18)

16

Anexă
(C19)

17

Anexă
(C20)

18

Garaje
(C21)

19

Gard Bolovani 340 m

20

Gard Stâlpi Beton
215m

21

Sistem detecție

22

Stație epurare

23

25

Rețele exterioare de
canalizare, de alimentare
cu apă și termice
Amenajare incintă
U.A.M.S. Domnești
Împrejmuire incintă

26

Teren

24

U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 18 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 23 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 22 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 12 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 47 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 23 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 87 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
S = 22.026 mp

1972

12.819,51

1972

16.380,49

1972

8.600,00

1980

3.193,22

1980

12.506,78

1979

3.512,73

1979

13.287,27

2015

34.000,00

2015

5.000,00

2017

18.133,12

2017

70.019,19

2018

158.491,78

2018

107.579,17

2018

39.250,64

416.754,72

Anexa nr. 2
la H.C.J. nr. 188/26.07.2018
Obiecte de inventar ce urmează a fi date în administrare U.A.M.S. Domnesti

Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea
bunului/obiect de
inventar
2

Cantitate

Preț unitar

3
38
42
38
90
41
23
23
4
19
6
4

4

5

334,80
223,20
111,60
117,18
62,00
55,80
111,60
197,51
167,40
200,86
267,83

12.722,40
9.374,40
4.240,80
10.546,20
2.542,00
1.283,40
2.566,80
790,04
3.180,60
1.205,16
1.071,32
49.523,12

Pat
Dulap
Noptieră
Scaun
Veioză
Carpetă
Oglindă
Birou
Masă 80 x 80
Masă 80 x 160
Masă 80 x 200
TOTAL

Valoarea (lei)
Col. 3 x col 4

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
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a
unui teren în suprafață de 435 mp, situat în Pitești, str. Gh. Lazăr, nr.20
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 10956/11.07.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 și 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și actualizată;
 Art. 869 și 874, alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 36/19.03.2008 privind atribuirea
în folosință gratuită Eparhiei Argeșului și Muscelului a unor suprafețe de
teren aflate în domeniul public al județului Argeș;
 Adresa Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului nr. 1549/03.07.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 10602/04.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra terenului în suprafață de
435 mp, situat în incinta Complexului de servicii ,,Sf. Constantin și Elena”,
municipiul Pitești, str. Gh. Lazăr, nr.20, identificat în schița anexă, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și
Muscelului, până la data de 19.03.2028, a terenului în suprafață de 435 mp,
situat în incinta Complexului de servicii ,,Sf. Constantin și Elena”, municipiul
Pitești, str. Gh. Lazăr, nr.20, în vederea edificării următoarelor construcții: gard,
foișor de vară, lumânărar, izvor forat, precum și amenajarea unui parc, teren
identificat în schița anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
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Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș a imobilului – teren și construcții situat în
orașul Costești, str. Progresului, nr. 85
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 11140/13.07.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată și actualizată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată și actualizată;
 Art. 120 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
 Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș nr. 17448/11.06.2018 și nr. 20744/10.07.2018, înregistrate la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 9265/13.06.2018 și nr. 9265/10.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului
Argeș a imobilului situat în orașul Costești, str. Progresului, nr. 85, județul
Argeș, identificat conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. 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”
 Cap. VII. Protecția Plantelor - cu bunurile prevăzute în anexa nr. 1;”

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 190/26.07.2018

Bunuri care trec în domeniul public al Judeţului Argeş
Secţiunea I Bunuri imobile. Cap.VII Protecția Plantelor

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
identificare

14

1.5.3.1

Magazie
fitosanitară
(C1)

Costești,
str.
Progresului,
nr. 85
Sc = 240 mp
Costești,
str.
Progresului,
nr. 85
S = 7648,00
mp

15

Teren

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii inventar (lei)
juridică
sau, după
actuală
caz, al dării
Denumire act
în folosinţă
proprietate sau
alte acte
doveditoare
1972
500,00
Hotărârea
Consiliului
Judeţean Argeş
nr..../...2018
380.637,14

Hotărârea
Consiliului
Judeţean Argeş
nr..../...2018

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 190/26.07.2018

Bunuri imobile ce urmează a fi date în administrare D.G.A.S.P.C. Argeș,
situate în Costești, str. Progresului, nr. 85

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

Magazie fitosanitară
(C1)

2

Teren

Costești,
str. Progresului, nr. 85
Sc = 240 mp
Costești,
str. Progresului, nr. 85
S = 7648,00 mp

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă
1972

Valoarea de
inventar (lei)
500,00

380.637,14

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
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Argeş pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea
demolării
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 11142/13.07.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
proprietatea statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;
 Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică actualizată;
 Art. 91 coroborat cu art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș nr. 20337/05.07.2018 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub
nr. 10689/05.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului
Argeș a imobilului C7, în suprafaţă de 25 mp (coșuri), situat în municipiul
Câmpulung, str. Traian, nr. 96 A, pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în
vederea demolării, identificat conform planului de amplasament anexat, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr. 447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.

ANEXA
la Hotărârea C.J. Argeș nr. 191/26.07.2018

Nr. Codul de
Denumirea
bunului
crt. clasificare
1.
1.1.2
C7- anexă
(coşuri)

Elemente de
identificare
Câmpulung
Str. Traian,
nr.96A

Valoare
(lei)

Suprafaţa
construită
25 mp

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spațiu situat în municipiul Câmpulung aflat în
domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 9464/15.06.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și actualizată;
 Art. 26 și 27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată;
 Art. 14, 15 și 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică;
 Adresele înregistrate la Consiliul Județean Argeș sub nr.
1424/31.01.2018 și 5414/29.05.2018 ale Partidului Alianța Liberalilor și
Democraților – Filiala Județeană Argeș;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 42/16.02.2018 privind
închirierea unui spațiu situat în Municipiul Câmpulung aflat în
domeniul public al județului Argeș;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1). Se aprobă închirierea pe o perioadă de 1 an a unui spațiu în
suprafață de 31,95 mp împreună cu balconul aferent (7,29 mp), aflat la parterul
imobilului situat în municipiul Câmpulung, str. Frații Golești nr.1, către Partidul
Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Argeș, imobil aflat în
patrimoniul județului Argeș, identificat conform releveului anexat, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Argeș
are obligația de întreținere a spațiilor comune împreună cu ceilalți locatari ai
imobilului, identificat la art.1, alin.1 și va achita o chirie în cuantum de 50,16
euro/lună.

JUDEŢUL ARGEŞ
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 11096/13.07.2018 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 județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă 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 cuprinsă în anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2 Autoritatea Județeană de Transport și A.R.R. - Agenția Argeș vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Județul Argeș
și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ în vederea organizării
turneului BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele
consiliului județean şi Raportul nr. 11237/16.07.2018 al Serviciului Relații
Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 91 pct. 5 lit. a coroborat cu alin. 6), alin. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată;
 Adresa Asociației ,,Primii pași spre performanțăˮ nr. 07/11.07.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 10960/11.07.2018;
 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 și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Argeș prin
Consiliul Județean Argeș și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ, în
vederea organizării turneului BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

JUDEŢUL ARGEŞ
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Anexă la Hotărârea 194/26.07.2018
ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ

ACORD DE PARTENERIAT
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile Art. 91, alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale republicată, precum și Art. 6, 7 și 21 din legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
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
ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ, cu sediul în Pitești, strada Craiovei,
nr. 9, bl.V1, et.D1, județ Argeș, telefon 0761041218, Certificat de înscriere a persoanei
juridice fără scop patrimonial Nr. 63/RA/2014 din 16.09.2014, codul fiscal RO33609809,
cont:RO98BTRLRONCRT0261839402, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Pitești,
reprezentată legal prin Crăciun Alexandru Flavian, având funcția de Președinte, denumită în
continuare Partener principal,
Au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat, în următoarele condiții:
I. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea între JUDEŢUL ARGEŞ, prin
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ și ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE
PERFORMANȚĂ în vederea susţinerii organizării turneului BRD ARGEȘ OPEN
WHEELCHAIR TENNIS, un turneu de tenis destinat persoanelor cu dizabilități.
II. DURATA ACORDULUI
Art.2. Acordul de Parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până la
finalizarea turneului.
III. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.3. Județul Argeș, prin Consiliul Judeţean Argeş, participă în calitate de partener la
activitățile cu caracter sportiv organizate de Asociația “Primii pași spre performanță” și
la organizarea turneului BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS cu următoarele:
-susținerea financiară în sumă de 5000 lei, virată în contul Asociației PRIMII PAȘI SPRE
PERFORMANȚĂ RO98BTRLRONCRT0261839402, deschis la Banca Transilvania,
Sucursala Pitești;
-asigurarea serviciului de ambulanță pe toată durata desfășurării turneului (02-05 august
2018, interval orar 09.00-17.00);
Art.4. Asociația “Primii pași spre performanță” are următoarele obligații referitor la
promovarea acțiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la activitățile
turneului BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS (anunțuri de orice fel, articole de
presă, etc.) parteneriatul cu județul Argeș, prin Consiliul Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele -Consiliul Judeţean Argeş, care atestă
participarea la realizarea evenimentului;
- să depună documente financiare justificative conform legii (facturi, chitanțe, copii OP-uri,
procese verbale de recepţie, după caz), însoţite de un raport de activitate, în termen de
maximum 30 de zile de la finalizarea activităţilor pentru care a primit sprijin financiar din
partea Consiliului Judeţean Argeş.
Art.5.Partenerii trebuie să contribuie la organizarea turneului și să își asume rolul lor în
cadrul turneului, așa cum este definit în cadrul acestui Acord de Parteneriat.

Art.6.Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind activitatea ce face obiectul Acordului de Parteneriat.
Art.7.Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și
de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență, în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII
Art.8. Pe durata prezentului Acord, Părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, când
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a executat
prezentul Acord de Parteneriat.
Art.9.Prezentul Acord se reziliază de drept de către oricare dintre Părți în cazul neîndeplinirii
de către cealaltă Parte a obligațiilor contractuale.
Art.10. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință, a
obligațiilor asumate prin prezentul Acord, partea în culpă datorează celeilalte Părți dauneinterese.
Art.11. Părțile 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 soluționare instanțelor judecătorești.
V.DISPOZIȚII FINALE
Art. 12.Modificarea prezentului Acord poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor
Părți. Prezentul Acord, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința Părților și
înlătură orice înțelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Art.13.Prezentul Acord a fost întocmit și semnat astăzi,................................în limba română,
în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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PREȘEDINTE
Alexandru Flavian CRĂCIUN

ANEXĂ la ACORDUL DE PARTENERIAT
NR.194/26.07.2018
Consiliul Judeţean Argeş

ASOCIAȚIA „PRIMII
PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ”

Serviciul Relații Internaționale Cultură
Învățământ Turism
PROTOCOL DE COLABORARE
privind protecția datelor cu caracter personal
În baza dispoziţiilor din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată, precum şi a prevederilor Regulamentului UE nr.679/2016 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestora.
Se încheie prezentul PROTOCOL DE COLABORARE între:

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Piaţa Vasile Milea nr.1, reprezentat de
domnul Constantin Dan MANU în calitate de Președinte
şi
ASOCIAȚIA „PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ”, cu sediul în Pitești, strada Craiovei,
nr. 9, reprezentată de domnul Alexandru Flavian CRĂCIUN, în calitate de Președinte,
pe de altă parte.
I.OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art.1 Obiectul prezentului Protocol îl constituie furnizarea de date, în scopul exercitării
atribuţiilor legale ale acestuia.
II.DURATA PROTOCOLULUI
Art.2 (1) Prezentul Protocol este valabil începând de la data semnării şi înregistrării sale de
ambele părţi şi până la data de......................
(2)Perioada de valabilitate a protocolului se poate prelungi cu o perioadă de 1 (un)
an, prin încheierea unui act adiţional, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării.
III.FURNIZAREA DATELOR
Art. 3 Furnizarea de date se exceptează de la plată, conform prevederilor art. 11 alin. (6) lit.
f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată.
Art. 4 (1) După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, Consiliul Judeţean Argeş va
solicita Asociației “Primii Pași spre Performanță” datele personale necesare activităţii
specifice a autorităţii.

(2)În baza informaţiilor puse la dispoziţie în condiţiile stabilite la alin.(1),
Asociația “Primii Pași spre Performanță” va furniza către Consiliul Judeţean Argeş, în termen
de 10 zile lucrătoare, datele privind persoanele fizice vizate, în următoarea structură:
Nume şi prenume;
Cod numeric personal;
Seria şi numărul actului de identitate;
Domiciliul actual;
Etc.
(3)Pentru asigurarea confidenţialităţii datelor care fac obiectul prezentului
Protocol, fişierele care conţin date cu caracter personal vor fi protejate de accesul neautorizat
cu ajutorul unor instrumente de securitate, stabilite de comun acord între părţi.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5 (1) Predarea-primirea datelor se va face la sediul Consiliului Județean Argeș, pe bază
de proces-verbal încheiat între reprezentanţii celor două părţi semnatare ale prezentului
Protocol, în care se va menţiona faptul că datele în cauză intră sub incidenţa Regulamentului
UE. nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.
(2) La preluarea datelor, reprezentanţii Consiliului Judeţean Argeş se angajează să utilizeze
datele numai în scopul declarat, sa păstreze confidenţialitatea şi neînstrăinarea ori punerea la
dispoziţie a acestor date către un terţ, persoană fizică sau juridică.
(3) Suporţii optici de memorare necesari pentru transferul datelor prevăzute la art.4, vor fi
asiguraţi, în timp util, de Consiliul Județean Argeş.
Art. 6 Asociația “Primii Pași spre Performanță” şi Consiliul Judeţean Argeş vor stabili, de
comun acord, orice alte măsuri necesare şi vor controla modul de respectare a acestora pentru
asigurarea protecţiei şi securităţii datelor furnizate.
Art. 7 (1) Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea atribuţiilor
Consiliului Județean Argeş, cu respectarea legislaţiei în vigoare, strict pentru îndeplinirea
scopului declarat la art.1 din prezentul Protocol.
(2) Consiliul Judeţean Argeş şi Asociația “Primii Pași spre Performanță”, având
calitatea de parte care primeşte datele cu caracter personal prevăzute la art. 4, le va trata ca
informaţii cu caracter confidenţial şi nu le va pune la dispoziţie sau divulga, direct sau
indirect, nici unei alte persoane din afara instituţiei, firme, corporaţie, asociaţie sau entitate,
sub nicio formă.
Art. 8 Asociația “Primii Pași spre Performanță” şi Consiliul Judeţean Argeş vor asigura şi
controla, potrivit competenţelor, ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9 Părţile sunt de acord ca, în situaţia încălcării obligaţiilor asumate prin prezentul
Protocol, referitoare la asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, să fie sesizată
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, urmând a
fi puse la dispoziţie toate documentele, datele şi informaţiile deţinute, despre sau care au
legătură directă ori indirectă cu evenimentele în cauză.
Art. 10 Orice modificare şi / sau completare adusă prezentului Protocol se pot face numai în
scris, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale încheiate potrivit legii.

Art. 11 Pe toată durata în care Protocolul este în vigoare, acesta produce efecte obligatorii
pentru Consiliul Județean Argeş şi Asociația “Primii Pași spre Performanță”.
Art. 12 Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi
, în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeaşi valoare juridică.
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
ASOCIAȚIA „PRIMII PAȘI SPRE
PERFORMANȚĂ”

Alexandru Flavian CRĂCIUN

Avizat
Director executiv,
Secretar Judeţ,
Ionel Voica

Şef Serviciu,
Roxana STOENESCU
Întocmit :
Isabela
Bîrzu/2

Alisa CIOBANU

ex
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 11289/17.07.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
modificată şi completată;
 Art. 91 alin. 1 lit. d și alin. 5 lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată;
 Hotărârea consiliului județean nr. 157/28.06.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
49/25.08.2016 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism, Serviciul
Resurse Umane, Direcția Economică, Direcția Juridică Administrație Publică
Locală și instituțiile de cultură din subordinea consiliului județean vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
pentru actualizarea și completarea Hotărârii nr. 114/26.04.2018 privind
aprobarea proiectului cu titlul ”Modernizare DJ 503 limita județului
Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824)
km 98+000-140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, a D.A.L.I
(Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție), a cheltuielilor
legate de proiect și a acordului de parteneriat
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Rapoartele nr. 11303/17.07.2018 și nr. 11831/25.07.2018 ale
Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
 POR 2014-2020 -Apelul de proiecte POR/2018/6/6.1/4 Vest și Sud
Muntenia, Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, Prioritatea de Investiţii POR 2014 - 2020 6.1 - Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 114/26.04.2018 privind
aprobarea proiectului cu titlul ”Modernizare DJ 503 limita județului
Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824)
km 98+000-140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, a D.A.L.I
(Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție), a cheltuielilor
legate de proiect și a acordului de parteneriat;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 și K6;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul ”Modernizare DJ 503 limita județului
Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824)
km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară

6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de
investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,
numărul apelului de proiecte POR/367/6/1/1/Creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor județene.
ART.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru
proiectul ”Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia –
Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034
(42,034 km) în județul Argeș”, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Argeş - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Slobozia, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Teiu, Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Căteasca, Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Mozăceni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Negraşi,
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rociu şi Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Oarja, în vederea implementării în comun a proiectului,
anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizare DJ 503 limita
județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G –
km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, în cuantum
de 99.818.008,40 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 3 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Modernizare DJ 503 limita
județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G –
km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de
1.362.716,60 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 1.969.105,85 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului
”Modernizarea DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu –
Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034
km) în județul Argeș” conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ”Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița –

Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 –
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării Extinderii infrastructurii de sortare la Centrul
de Management Integrat al Deșeurilor Pitești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 11324/17.07.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și
completările ulterioare;
 Art.7, alin.2 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a
localităților, republicată și actualizată;
 Art.44 alin.1, 2, 3 și 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Art. 91, alin. 5, pct.9 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată și actualizată;
 Nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal
nr. 171/16.07.2018;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă realizarea Extinderii infrastructurii de sortare a deșeurilor
existente în cadrul Depozitului Ecologic, prin construirea unei hale pentru
întreaga linie de utilaje de sortare mecanică a fracției umede din deșeurile
municipale încredințate spre depozitare.
ART.2. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș,
în vederea întocmirii și semnării tuturor actelor, documentațiilor și contractelor
și derulării tuturor procedurilor necesare în vederea construirii halei destinate
desfășurării activității de selectare mecanică a fracției umede din deșeurile
municipale încredințate spre depozitare.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
122/27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 11391/18.07.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată ;
 Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă completarea Anexei nr. 17 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 122/27.04.2017 cu trei noi poziții, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
122/27.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează
conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Economică, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” - Valea
Iașului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

SPITALUL P.N.F. ,,SF. ANDREI’’- VALEA IASULUI

ANEXA nr.1
la H.C.J. nr. 198/26.07.2018

Tarife pentru serviciile prestate de Spitalul de Pneumoftiziologie,,Sf Andrei” - Valea
Iasului pentru anul 2018

1. Eliberare adeverinta medicala la cerere - 10 lei/adeverinta;
2. Eliberare referat medical la cerere - 50 lei/referat;
3. Consultatie medicala la cerere - 50 lei/consultatie
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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. 11390/18.07.2018 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;
 Adresele nr. 10998/11.07.2018 și nr. 11265/16.07.2018 ale Direcției
Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională;
 Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 7190/09.07.2018;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice Călinești nr. 1764/10.07.2018;
 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 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 248 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare,
precum și a sumei de 34 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru
Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sfanta Marina” Curtea de Argeș, potrivit
anexelor nr. 1 și 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare”, potrivit anexei 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind acordarea distincției „Personalitatea Anului Centenar”
în anul 2018
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 11647/23.07.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5,
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă acordarea distincției „Personalitatea Anului Centenar” în
2018, în semn de apreciere personalităților care s-au remarcat în diferite domenii
de activitate.
ART.2.(1). Se acordă distincția „Personalitatea Anului Centenar”, Centrului
Național al Cinematografiei și DACIN SARA, în cadrul evenimentului
“Redeschiderea Grădinii de Vară” în data de 4 august 2018.
(2). Acordarea distincției în cadrul altor evenimente organizate în anul
2018 se realiza potrivit criteriilor ce vor fi aprobate ulterior.
ART.3. Direcția Economică, Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ
Turism și Biroul Relații Publice Comunicare Promovare vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 38/16.02.2018 privind aprobarea calendarului
principalelor activități și manifestări cultural-artistice, științifice și sportive
pe anul 2018, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și
instituțiile subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor
susține aceste activități
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 11646/23.07.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 91 alin. 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată,
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 38/16.02.2018 privind aprobarea
calendarului principalelor activități și manifestări cultural-artistice, științifice
și sportive pe anul 2018, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul
Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum și a nomenclatorului de
materiale ce vor susține aceste activități;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.174/28.06.2018 privind organizarea
și desfășurarea Festivalului Internațional de Fanfare 2018;
 Adresa nr. 773/20.07.2018 a Centrului Cultural Județean Argeș;
 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 și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 38/16.02.2018 privind aprobarea calendarului
principalelor activități și manifestări cultural-artistice, științifice și sportive pe
anul 2018, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și
instituțiile subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor susține
aceste activități, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

