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PUNCTUL_2-PROIECT

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.

ART.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Anexa
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență
hotărârea:

Decizională va comunica

 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

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

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.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Comisia de Analiză a Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Vizat,
Secretar Județ
Ionel VOICA

Director executiv,
jr. Alisa Ciobanu
RAPORT
privind înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75/2018
privind derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 2018
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 a fost aprobată
derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 2018, în vederea susținerii financiare a
persoanelor cu probleme de sănătate din județul Argeș.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018 a fost
constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, în
vederea analizării dosarelor depuse la registratura instituției noastre de către locuitorii
județului Argeș, prin care solicită sprijin financiar pentru susținerea tratamentului
medicamentos, efectuarea intervențiilor chirurgicale, efectuarea investigațiilor medicale etc.,
recomandate de medicul specialist.
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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) este
necesară completarea unei declarații de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal de către beneficiar la data depunerii dosarului.
Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre
aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 1 la H.C.J. nr.
75/2018 - Criterii proprii privind acordarea sprijinului financiar persoanelor cu probleme de
sănătate prin Programul „PRO Social”, cu anexa atașată prezentului raport.
Astfel, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75/2018, își încetează
aplicabilitatea.
dr. Enache Viorel - coordonator
Tănase Aurora - membru
Lazăr Cristina - membru
Bușcu Paul - membru
Rusea Roxana - secretar
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PUNCTUL_3-PROIECT
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.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență
hotărârea:






Decizională va comunica

Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.__

Anexă la H.C.J. nr. ............./............................

Situația beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Nr.
crt.

Număr
document

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

Suma
propusă
(lei)

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

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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Comisia de Analiză a Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT,
Secretar Județ
Ionel VOICA

Director executiv,
Alisa CIOBANU
RAPORT
privind propunerea acordării de sprijin financiar prin Programul PRO Social
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 a fost aprobată
derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 2018, cu modificările și completările
ulterioare, în vederea susținerii financiare a persoanelor cu probleme de sănătate.
Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, constituită
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018, a analizat
dosarele depuse la registratura instituției noastre de către locuitorii județului Argeș, prin care
solicită sprijin financiar pentru susținerea tratamentului medicamentos, efectuarea
intervențiilor chirurgicale, efectuarea investigațiilor medicale etc., recomandate de medicul
specialist.
În urma analizei dosarelor, Comisia propune sprijinirea solicitanților care îndeplinesc
condițiile de acordare a sprijinului financiar, în conformitate cu criteriile proprii din
Programul PRO Social - Anexa 1, la hotărârea menționată mai sus.
Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre
aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar prin
Programul PRO Social, conform anexei atașate.
dr. Enache Viorel - coordonator
Tănase Aurora - membru
Lazăr Cristina - membru
Bușcu Paul - membru
Rusea Roxana - secretar
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PUNCTUL_4-PROIECT
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.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Călinești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4.
Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:

 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Unității de Asistență Medico-Sociala Călinești;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREȘEDINTE,
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. 10828 din 09.07.2018
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 Călinești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 258 din 22.11.2014, Anexa 1, a fost
aprobată organigrama Unității de Asistență Medico-Socială Călinești, iar prin Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr.116 din 24.11.2016, Anexa 1, a fost aprobat statul de funcţii.
Prin adresa nr. 227 din 09.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
10828 din 09.07.2018, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Călinești a solicitat
aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform anexelor.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Călinești a elaborat organigrama
și statul de funcții în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977
din 17.09.2003 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, H.G. nr.
459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile
medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medicosocială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată,
Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 412/2003, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență
medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Unității de
Asistență Medico-Socială Călinești, conform anexelor.

Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 258 din 22.11.2014 și Anexa 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.116 din 24.11.2016 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_5-PROIECT
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.

ART.4.
Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Unității de Asistență Medico-Sociala Călinești;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi ________ 2018
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Unității de Asistență Medico - Socială Călinești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.116 din 24.11.2016, Anexa
2, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Socială Călinești.
Prin adresa nr. 227 din 09.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 10828 din 09.07.2018, conducerea Unității de Asistență MedicoSocială Călinești a solicitat aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, conform anexei.
Conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Calinești a elaborat
Regulamentul de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile: H.G.
nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, Instrucțiunii 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,
precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice organizării și
funcționării unităților de asistență medico- socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem
spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistență MedicoSocială Călinești, conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 116 din
24.11.2016 își încetează aplicabilitatea.
Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

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

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

PUNCTUL_6-PROIECT
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.

ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Domnești 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 Domnești.

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. 10773 din 11.07.2018
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 Domnești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 286 din 29.11.2017 au fost aprobate
organigrama și statul de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Domnești.
Prin adresa nr. 284 din 05.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu
nr.10773 din 09.07.2018, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Domnești a
solicitat aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform anexelor.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Domnești 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 medicosociale, 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, Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 412/2003, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență
medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Unității de
Asistență Medico-Socială Domnești, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 286 din 29.11.2017 își încetează
aplicabilitatea.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

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

JUDEŢUL ARGEŞ
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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

PUNCTUL_7-PROIECT
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;

 Adresa Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea nr. 2964 din
09.07.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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 actualizarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea conform anexelor nr. 1 și nr. 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 54/16.02.2018 și Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
123/25.05.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Psihiatrie
"Sfânta Maria " Vedea 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 de Psihiatrie "Sfânta Maria " Vedea.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA
Dată astăzi __________2018,
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 10815 din 11.07.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii al
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 54 din 16.02.2018, Anexa
1, a fost aprobată organigrama Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea, iar
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 123 din 25.05.2018 a fost
aprobată actualizarea statului de funcţii.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
95/2006, republicată, cu modficările și completările ulterioare şi ale art.1 din
OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public, comitetul director al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea
a elaborat statul de funcţii în conformitate cu prevederile: Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 277/2015, O.M.S. nr. 1224/2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S. nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; O.M.S. nr. 1470/2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din
sectorul sanitar; O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de
management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu
paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice
locale; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare; Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 2964 din 09.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 10815 din 09.07.2018, conducerea Spitalului de Psihiatrie ”Sf.
Maria” Vedea 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
actualizarea organigramei și a statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf.
Maria” Vedea, conform anexelor.
Astfel, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 54 din
16.02.2018, și Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 123 din 25.05.2018 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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www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_8-PROIECT
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.

ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă

Decizională va comunica

 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.11066 /13.07.2018

Avizat,
Secretar Județ
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 162 din 28.06.2018, Anexa
2 a fost aprobat statul de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești.
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. 7322 din 12.07.2018, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu
nr. 11066 din 12.07.2018 a solicitat
transformarea postului vacant de medic specialist în specialitatea
endocrinologie, poziția 470 din statul de funcții aprobat prin H.C.J. nr. 162 din
28.06.2018, în post vacant de medic primar, specialitatea endocrinologie, în
vederea ocupării prin concurs.
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 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 162 din
28.06.2018 se va modifica corespunzător.
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 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.

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





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Pediatrie Pitești.
Doamnei dr. Toader Dana, prin grija Spitalului de Pediatrie Pitești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Data astăzi___________2018
Nr.___

Anexă
la Hotărârea nr. ____/__________

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

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 10903 din 11.07.2018

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind validarea rezultatului concursului
pentru ocuparea funcției de medic șef secție –Secția Pediatrie II
din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești
Conform prevederilor 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
ulterioare, concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef de laborator
sau șef de serviciu se organizează la nivelul unității respective de către managerul unității
sanitare publice.
Candidaţii declaraţi ”Admis” la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de
şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de
către managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către
autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.
În acest sens, conducerea Spitalului de Pediatrie Pitești prin adresa nr. 7197 din
10.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 10903 din 10.07.2018, a înaintat
pentru validare rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției de medic șef secție din
cadrul Secției Pediatrie II.
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, vă supunem aprobării iniţierea unui
proiect de hotărâre privind validarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției
de medic șef secție –Secția Pediatrie II din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, conform
anexei.
Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana Mincă

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
Inspector superior,
Cristina Lazăr

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

PUNCTUL_10-PROIECT
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.

ART.4. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Tehnice;
Direcţiei Economice;
Casei Judeţene de Pensii Argeş.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

Anexa la H.C.J. nr. ……./………

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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 146/29.07.2015, s-a
aprobat darea în folosinţă gratuită Casei Judeţene de Pensii Argeş, pentru o
perioadă de 3 ani, a unor spaţii 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.
Pentru desfășurarea activităților specifice instituției, prin adresa
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 8361/25.05.2018, Casa
Judeţeană de Pensii Argeş solicită prelungirea termenului de folosinţă gratuită
pe durata a 3 ani.
În temeiul art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală – republicată, modificată şi completată, al art. 874 alin. 1 din Legea
287/2009 privind Codul civil – republicată, propunem darea în folosinţă
gratuită, pe o perioadă de 3 ani, Casei Judeţene de Pensii Argeş a unui spaţiu
propriu în suprafaţă de 234,4 mp, precum şi dreptul de folosinţă a cotei indivize
din spaţiile comune (68,66 mp), în incinta Policlinicii 2 Piteşti, b-dul I.C.
Brătianu, imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Argeş, pentru continuarea
activităţii Comisiei de Expertiză a Capacităţii de Muncă.
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,
Rodica Dumitrescu

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

PUNCTUL_11-PROIECT
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.
ART.4. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
210/28.08.2013 se modifică corespunzător.
ART.5. Direcţia Tehnică, Serviciul Județean de Ambulanță Argeș şi Regia
Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul
hotărârea:






Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

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

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

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 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
Pitești, str. Ana Aslan nr. 1

În temeiul dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 210/28.08.2013, între
Consiliul Județean Argeș și Serviciul Județean de Ambulanță Argeș s-a încheiat protocolul
nr. 11987/17.12.2013/16720/19.12.2013 al cărui obiect îl constituie atribuirea în folosință
gratuită, pe o perioadă de 10 ani (până la data de 19.12.2023), a imobilelor în care
funcționează Serviciului Județean de Ambulanță Argeș, situate în mun. Pitești și în comunele
Domnești și Mozăceni, imobile aflate în domeniul public al județului Argeș.
Prin adresa nr. 6904/05.07.2018 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
10663, Serviciul Județean de Ambulanță Argeș ne aduce la cunoștință faptul că, urmare a
fenomenelor de degradare a stratului de beton apărute datorită utilizării soluțiilor de
deszăpezire și dezghețare din anotimpul rece la imobilul situat în Pitești, str. Ana Aslan nr. 1,
sunt necesare lucrări de acoperire cu asfalt a suprafețelor betonate.
În temeiul art. 124 și 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, al art. 874 alin. (3), 867 și 868, din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicată, propunem revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit
Serviciului Județean de Ambulanță Argeș asupra terenului în suprafață de 4300 mp, situat în
Pitești, str. Ana Aslan nr. 1 și darea în administrare a acestei suprafețe de teren (4300 mp)
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., în vederea asfaltării acesteia, identificată
conform Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate anexat.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA
Redactat,
Alin Raboj

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

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

PUNCTUL_12-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al Judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și 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.

ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparență Decizională va comunica

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2018
Nr.___

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

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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public
al judeţului Argeş

Conform Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor
nr.21523/19.12.2017 și nr.10500/04.07.2018, au fost finalizate lucrările aferente
proiectului ,,Reparații clădiri existente pentru realizare Unitate de Asistență
Medico Socială Domnești – Amenajări exterioare”, în urma cărora au rezultat și
investiții noi, care necesită trecerea în domeniul public al Județului Argeș.
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, 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

DIRECTOR EXECUTIV
CIOBANU ALISA
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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_13-PROIECT
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 imobile 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.

ART.4. Direcţia Tehnică şi Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul
hotărârea:





Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice;
Unității de Asistență Medico-Socială Domnești;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

Anexa nr. 1
la H.C.J. nr. …../…………..
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
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99, Domnești
Sc = 18 mp

7

8

9

Rampă Metalică
(C12)

10

Magazie Combustibil
(C13)

11

Magazie Alimente
(C14)

12

Arhivă
(C15)

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

1972

12.819,51

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 = 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

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. …../…………..
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

Valoarea (lei)
Col. 3 x col 4

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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind darea în administrare Unității de Asistență Medico-Socială Domnesti
a imobilelor – teren și construcții în care își desfășoară activitatea

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.42/28.02.2014 s-a aprobat
înființarea, în subordinea Consiliului Județean Argeș, a Unității de Asistență MedicoSocială Domnesti, instituție publică specializată, cu personalitate juridică.
Având în vedere finalizarea lucrărilor aferente investițiilor ,,Reparații clădiri
existente pentru realizare Unitate de Asistență Medico Socială Domnești” și
,,Reparații clădiri existente pentru realizare Unitate de Asistență Medico Socială
Domnești – Amenajări exterioare”, prin Procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 21523/19.12.2017 s-a admis recepția și s-a confirmat valoarea investiției
de 1.000.361,48 lei, iar prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
10500/04.07.2018 s-a admis recepția și s-a confirmat valoarea investiției de
508.307,08 lei.
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 Domnești a imobilelor – teren și construcții în care își desfășoară activitatea,
situate în Domnești, str. Al. I. Cuza, nr. 99, jud. Argeș, identificate conform anexei nr.
1, precum și a obiectelor de inventar identificate conform anexei 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

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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_14-PROIECT
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.

ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda
la încheierea protocolului de dare în administrare a terenului identificat în
anexă.
ART.5. Direcţia Tehnică, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului şi Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Se aprobă,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
Secretar
IONEL VOICA

RAPORT
privind atribuirea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a unui teren
în suprafață de 435 mp, situat în Pitești, str. Gh. Lazăr, nr. 20

Prin adresa nr. 6/29.09.2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
15827/29.09.2017, Parohia „Așezământul Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată în Pitești, str.
Gh. Lazăr, nr. 20 ( în incinta Complexului de servicii “ Sf. Constantin și Elena”), a solicitat acordul
pentru înlocuirea din resurse proprii a gardului care împrejmuiește toată curtea acestui complex de
servicii, cât și construirea în incinta acestui imobil a unui „foișor de vară” și a unui “lumânărar”.
Menţionăm faptul că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 36/19.03.2008 s-a aprobat
atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 20 de ani, Eparhiei Argeșului și Muscelului a unui
teren în suprafață de 100 mp. situat în aceeași locație din municipiul Pitești, str Gh. Lazăr nr. 20, în
incinta Complexului de servicii “Sf. Constantin și Elena”, pentru edificarea unui lacaș de cult
„Biserică - Capelă”, de care să beneficieze copiii și tinerii din centrele de plasament.
Totodată prin adresa nr. 29800/20.12.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
17888/20.12.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și-a dat
acordul pentru înlocuirea gardului care împrejmuiește toată curtea Complexului de servicii “ Sf.
Constantin și Elena”, cât și construirea în incinta acestuia a unui „foișor de vară” și a unui
“lumânărar”, pe cheltuiala bisericii.
De asemenea prin adresa nr. 1549/03.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 10602/04.07.2018, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului solicită în afară de cele menționate
anterior și atribuirea în folosință gratuită a terenului din jurul bisericii parohiale în suprafață de 435
mp, situat în Pitești, str. Gh. Lazăr, nr. 20 (în incinta Complexului de servicii “ Sf. Constantin și
Elena”).
În temeiul art. 123 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
și actualizată, al art. 869 și 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,
propunem revocarea dreptului de administrare D.G.A.S.P.C. Argeș pentru terenul în suprafața de
435 mp, situat în Pitești, str. Gh. Lazăr, nr. 20 (în incinta Complexului de servicii “ Sf. Constantin și
Elena”) și atribuirea în folosință gratuită a acestui teren (435 mp) Arhiepiscopiei Argeșului și
Muscelului până la data de 19.03.2028 în vederea edificării următoarelor construcții: gard, foișor de
vară, lumânărar, izvor forat, precum și amenajarea unui parc, conform schiței anexă.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

Redactat,
Alin Răboj

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

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

PUNCTUL_15-PROIECT
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;”

ART.3. Se aprobă darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș a imobilului – teren și construcție situat în Costești,
str. Progresului, nr. 85, identificat conform anexei nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.4. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda
la încheierea contractului de dare în administrare a imobilului identificat la art.
2.
ART.5. Direcția Tehnică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparență Decizională va comunica

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice ;
 Direcției Tehnice;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi __________2018
Nr.___

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. ____/________

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. ____/________

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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș a imobilului – teren și construcții situat în
Costești, str. Progresului, nr. 85

Prin adresele 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, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș aduce la cunoștință faptul
că intenționează să construiască Case de Tip Familial pentru copii cu dizabilități în
orașul Costești, prin accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul POR 2014-2020
Axa prioritară 8 - ,,Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Obiectivul
Specific 8.3 - ,,Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil:
Copii. În acest sens, solicită darea în administrare a imobilului – teren și construcție
situat în Costești, str. Progresului, nr. 85, imobil aflat în domeniul privat al județului
Argeș. Conform Ghidului solicitantului P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C, imobilul care face
obiectul proiectului trebuie să aparțină domeniului public al județului Argeș.
Având în vedere cele menționate și în temeiul art. 120 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată și al art. 3 din Legea 213/1998
privind bunurile proprietate publică, actualizată, propunem trecerea imobilului din
domeniul privat în domeniul public al județului Argeș și completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş, conform anexei nr. 1. De
asemenea, în temeiul art. 123 din Legea 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 Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș a imobilului – teren și construcție situat în
Costești, str. Progresului, nr. 85, identificat conform anexei 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
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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_16-PROIECT
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.

ART.3. Direcția Tehnică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparență Decizională va comunica

 Institutiei Prefectului – județul Argeș;
 Direcției Economice ;
 Direcției Tehnice;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi __________2018
Nr.___

ANEXA
la Hotărârea C.J. Argeș nr. ____/___________

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

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

Valoare
(lei)

Suprafaţa
construită
25 mp

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
APROBAT,
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
Secretar,
IONEL VOICA
RAPORT

Prin adresa nr. 20337/05.07.2018 înregistrată la Consiliul Județean Argeș
sub nr. 10689/05.07.2018, D.G.A.S.P.C. Argeș solicită scoaterea din funcțiune
și demolarea
unei construcții situate și identificate în incinta imobilului
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilităţi, situat pe
strada Traian nr.96 A, Câmpulung, întrucât starea fizică nu mai răspunde
nevoilor prezente, urmând a se construi Casa de Tip Familial pentru copii cu
dizabilităţi, cu o capacitate de 12 locuri.
In temeiul art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată şi O.G. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
proprietatea statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, propunem
elaborarea unui proiect de hotărâre prin care imobilul identificat pe planul de
amplasament cu C7 – anexă coşuri–să fie trecut din domeniul public în
domeniul privat al judeţului Argeş în vederea scoaterii din funcțiune şi casare
în scopul demolării, conform anexei.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

Întocmit,
Anca Pupăză Roșu

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

PUNCTUL_17-PROIECT
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.
ART.2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va iniţia
procedura de închiriere a spațiului menționat la art. 1.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
42/16.02.2018 se completează corespunzător.
ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Județeană Argeș;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA TEHNICĂ
Serviciul Evidenţă Administrare Patrimoniu şi Devize

AVIZAT,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

APROBAT,
PREŞEDINTE
DAN CONSTANTIN MANU

RAPORT

Prin adresele nr. 110/ 31.01.2018 înregistrată la Consiliul Judetean
Argeş sub nr. 1424/31.01.2018 şi nr. 5414/ 29.05.2018 Partidul Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor Filiala Judeţeană Argeş, strada Paltinului, bl.C16,
parter, cod unic de înregistrare 35648065, a solicitat închirierea pe o perioadă de
1 an a unui spaţiu în municipiul Câmpulung, având ca destinaţie sediul
Organizaţiei Municipale Câmpulung al ALDE.
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 din Legea administraţiei publice
locale republicată, al art. 26 şi 27 din Legea 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată şi
actualizată şi ale art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, propunem închirierea pe o perioadă de 1 an a spaţiului în
suprafaţă de 31, 95 mp împreună cu balconul aferent (7,29 mp), situat la
parterul imobilului din Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr. 1, imobil aflat în
proprietatea judeţului Argeş, conform releveului anexat, cu obligaţia de
întreţinere a spaţiilor comune împreună cu ceilalţi locatari.
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,
STOICEA ALIN
ŞEF S.E.A.P.D.
Rodica DUMITRESCU
Întocmit,
Anca Pupăză Roşu

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

PUNCTUL_18-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. 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.

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 operatorului de transport rutier: S.C.
ASTRA TRANSPORT S.R.L., conform opisului cu documentele
necesare obţinerii licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale;
 avizele primite de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Agenția
Argeş, în vederea eliberării licenţei de traseu;
 avizele pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate eliberate de autoritãţile administraţiei publice locale pentru
traseul 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
Intocmit
Cons.C.Voican

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

PUNCTUL_19-PROIECT
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.

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





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Asociației ,,Primii pași spre performanțăˮ prin grija Serviciului
Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr.__

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Anexă la Hotărârea ____/_________
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.
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Director executiv
Direcţia Economică
Carmen MOCANU
Director executiv
Direcția Juridică, Administrație
Publică Locală,
Simona Alisa CIOBANU

Şef Serviciul Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ Turism
Roxana STOENESCU
Întocmit : Isabela Bîrzu/2 ex.

ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ
PREȘEDINTE
Alexandru Flavian CRĂCIUN

ANEXĂ la ACORDUL DE PARTENERIAT
NR........................................
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 ex

Alisa CIOBANU

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism
APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

RAPORT
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Județul Argeș și Asociația
“Primii pași spre performanță”
Prin adresa nr. 07/11.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
10960/11.07.2018, Asociația “Primii pași spre performanță” solicită sprijinul instituției
noastre în calitate de partener în vederea susținerii organizării turneului internațional BRD
ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS, ce se va desfășura la Bascov (județul Argeș), în
perioada 02-05 august 2018. La acest eveniment vor participa 48 de sportivi din 12 țări, iar
prin intermediul acestuia se dorește promovarea sportului de performanță în rândul
persoanelor cu dizabilități.
Turneul BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS este un proiect realizat în
parteneriat de către Asociația “Primii pași spre performanță”, alături de Federația Română de
Tenis, prin care se promovează sportul de performanță în rândul tinerilor cu handicap.
Asociația “Primii pași spre performanță” dorește să promoveze sportul ca alternativă
de reintegrare în societate a persoanelor cu dizabilități, iar obiectivul acestui turneu este acela
de a demonstra că în România există un climat favorabil înaltei performanțe în sport în
general și în wheelchair în special.
În temeiul Art. 91, alin. (5), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale republicată, “ consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia,
serviciile sociale..., sănătatea, cultura, tineretul, sportul, etc.“ și conform alin (6), lit. a),
“hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”.
Față de cele menționate, vă supunem spre analiză și aprobare includerea pe ordinea de
zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș a proiectului de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui acord de parteneriat între Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și
Asociația “Primii pași spre performanță”, conform Anexei.
Șef serviciu,
Roxana STOENESCU
Director executiv
Direcția Juridică, Administrație
Publică
Locală,
Simona Alisa CIOBANU
Întocmit:Isabela Bîrzu/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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_20-PROIECT
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.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:







Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Juridice Administraţie Publică Locală;
Direcției Economice;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Serviciului Resurse Umane;
Instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş, prin
grija Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism
Aprob,
Preşedinte,
Constantin Dan Manu
Vizat,
Vicepreşedinte,
Simona Mihaela Brătulescu

Raport privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Argeș.
Organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiilor publice de cultură din
subordinea consiliilor judeţene sunt asigurate de managerii acestora, în baza contractelor de
management încheiate potrivit O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 6, alin (1) din OUG nr. 189/2008, în vederea încredințării managementului
instituțiilor de cultură aflate în subordinea sa, Consiliul Județean Argeș organizează concurs
de proiecte de management, în condițiile OUG nr. 189/2008, actualizată. Pregătirea
concursului de management de către autoritate constă în:
- Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de
soluționare a contestațiilor, precum și a caietului de obiective
- Desemnarea componenței comisiei de concurs, a secretariatului acesteia, precum și a
comisiei de soluționare a contestațiilor
Prin Hotîrârea nr. 49.25.08.2016 a Consiliului Județean Argeș a fost aprobat
Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Argeș.
Având în vedere modificarea structurii organizatorice a Consiliului Județean Argeș
prin Hotărârea nr. 157/28.06.2018, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi a
ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management
la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Argeș.
Cu data adoptării noului regulament, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
49/25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a
concursului de proiecte de management la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului
Județean Argeș, își încetează aplicabilitatea.
Șef Serviciu,
Roxana STOENESCU

Director executiv,
Alisa CIOBANU

Întocmit: Mihaela Costache

Consilier juridic,
Veronica STROE

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

PUNCTUL_21-PROIECT
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 –

140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, pentru implementarea proiectului în
condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
ART.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.8. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere
ale
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” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se
vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş.
ART.9. Beneficiarul U.A.T - Județul Argeș se angajează ca la recepția lucrărilor
implementate prin proiectul „Modernizarea DJ 503 limita judeţului Dâmboviţa –
Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 –
140+034 (42,034 km) în judeţul Argeş”, finanțat prin POR 2014-2020, întregul
traseu să fie funcțional în integralitatea sa ( inclusiv tronsoanele finanțate din
alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.
ART.10. Se împuternicește domnul Manu Constantin-Dan, în calitate de
reprezentant legal al Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Argeş să semneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unităţii Administrativ
Teritoriale Judeţul Argeş şi al Partenerilor.
ART.11. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.12. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2018,
Nr.___

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
APROB,
PREŞEDINTE

Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
Privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 114/26.04.2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul „Modernizarea DJ 503
limita judeţului Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km
3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în judeţul Argeş”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte
POR/2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia pentru 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.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
“Modernizarea DJ 503 limita judeţului Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja –
Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în judeţul
Argeş” în data de 27.04.2018, în vederea obţinerii finanţării comunitare, în cadrul
acestui apel de proiecte.
Obiectivul general este modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces
care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin îmbunătățirea
parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza
localităților Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja, Căteasca în vederea
stimulării mobilității regionale.
Obiectivul specific al acestui proiect este creşterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumului județean DJ 503 limita județ Dâmbovița - Slobozia - Rociu Oarja - Cătanele, km. 98+000 - 140+034, L=42,034 km, Județul Argeș.
Am primit Solicitarea de clarificări nr. 1 de la Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, înregistrată la sediul Consiliului Județean Argeș cu nr.
10923/10.07.2018 prin care ni se cer o serie de precizări.
Menționăm că drumul județean DJ 503 supratraversează autostrada A1 în
zona km 102+338, pasaj aflat în administrarea C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. București și

intersectează în trei puncte bretelele autostrăzii A1 după cum urmează: 84 mp la
intersecția DJ 503 cu bretea A1 la km 138+511 stânga; 296 mp la intersecția DJ 503
cu bretea A1 la km 138+543 dreapta; 166 mp la intersecția DJ 503 cu bretea A1 la
km 138+959 stânga. La punctul 6 al solicitării ni se cere să actualizăm Hotărârea de
aprobarea a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului în concordanță cu ghidul
solicitantului și cerințele grilei CAE, anexa 6.1 la ghidul solicitantului: ”hotărârea
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici cuprinde și asumarea faptului că la
momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 20142020, întregul traseu va fi funcțional, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele
finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TENT”.
Astfel, se va introduce un nou articol la hotărârea nr. 114/26.04.2018 prin
care beneficiarul, UAT Județul Argeș își asumă faptul că la momentul recepției
lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul
traseu va fi funcțional, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din
alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T”.
Având în vedere cele de mai sus, supunem plenului Consiliului Judeţean
Argeş aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul
„Modernizarea DJ 503 limita judeţului Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja –
Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în judeţul
Argeş”.
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PUNCTUL_22-PROIECT
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.

ART.3. Se aprobă finanțarea construirii halei din Fondul IID, constituit la
nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș, pentru
întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea sistemelor de utilitați publice sau a unor
părți din componența acestora.
ART.4. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea, Cod 110053, Nr. 1, Camera 155
www.cjarges.ro presedinte@cjarges.ro
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
Ionel Voica

APROBAT
PREȘEDINTE
Dan Constantin MANU

RAPORT
privind aprobarea realizării EXTINDERII INFRASTRUCTURII DE
SORTARE la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Pitești
Romania, ca tara membra a Uniunii Europene, trebuie sa se alinieze la obiectivele
Uniunii, inclusiv la cele legate de reciclare si, implicit, de deviere de la depozitare a
deseurilor municipale. In acest sens, Romania si-a armonizat legislatia nationala privitoare la
gestionarea deseurilor, inclusiv prin introducerea atat a obligativitatii atingerii, de catre
administratiile publice locale, a unor tinte de reciclare si deviere de la depozitare, cat si a unor
penalitati in cazul neindeplinirii acestora.
OUG 196/2005, privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevede ca unitatile administrativ-teritoriale vor plati penalități pentru neatingerea
tintelor de deviere de la depozitare a deseurilor municipal.
Astfel, modificarile legislative si necesitatea indeplinirii tintelor de reciclare si deviere
a deseurilor, impun extinderea infrastructurii de selectare mecanica a deseurilor la
Depozitul Ecologic, prin achizitionarea utilajelor necesare selectarii mecanice a fractiei
umede din deseurile municipale incredintate spre a fi depozitate la Depozitul Ecologic si prin
construirea, in incinta acestuia, a unei hale destinate desfasurarii acestei activitati. Concret,
toate deseurile municipale aduse de catre operatorii de colectare-transport spre depozitare, vor
intra in aceasta hala, unde va avea loc procesul de sortare mecanica, in urma caruia, se
preconizeaza ca va fi deviat de la depozitare un procent de cca 60-70% din deseurile
municipale intrate, prin reciclare,tratare mecanico-biologica,compostare si valorificare
energetica.
Achizitia utilajelor destinate selectarii mecanice a fractiei umede din deseurile
municipale va fi realizata de catre operatorul Depozitului Ecologic- Asocierea S.C. Girexim
Universal S.A., S.C. Eco Bihor S.R.L., Keviep Epitoipari Es Kereskedelmi KFT-, din fonduri
proprii si se va amortiza de catre acesta, pe durata „Contractului de concesiune pentru
supravegherea construirii, operarea, intretinerea, folosirea si monitorizarea postinchidere a
instalatiilor pentru depozitarea ecologica a deseurilor”.
Utilajele destinate selectarii mecanice a fractiei umede din deseurile municipale
incredintate spre depozitare la Depozitul Ecologic, constituie bunuri de retur, ele ramanand
in proprietatea operatorului Depozitului Ecologic pe toata durata contractului de concesiune si
urmand a reveni, de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini,
Consiliului Judetean Arges, fiind integrate in domeniul public al acestuia.

Proiectarea si construirea halei destinate desfasurarii activitatii de selectare mecanica a
fractiei umede, va cadea în sarcina Consiliului Judetean Arges, avand in vedere ca, in
conformitate cu prevederile preambulului Contractului de concesiune pentru supravegherea
construirii, operarea, intretinerea, folosirea si monitorizarea postinchidere a instalatiilor pentru
depozitarea ecologica a deseurilor, coroborate cu cele ale art. 5 (1) lit. i) alin. 2 din Statutul
A.D.I. Servsal Arges: ”In cazul contractului de concesiune pentru supravegherea construirii,
operarea, intretinerea, folosirea si monitorizarea postinchidere a instalatiilor pentru
depozitarea ecologica a deseurilor solide la depozitul de la Albota, calitatea de delegatar o
va avea Consiliul Judetean Arges.”
La randul sau, Consiliul Judetean Arges poate mandata Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Servsal Arges, sa intocmeasca si sa semneze toate actele, documentatiile si
contractele si sa deruleze toate procedurile necesare, in vederea construirii halei destinate
desfasurarii activitatii de selectare mecanica a fractiei umede din deseurile municipale
incredintate spre depozitare, avand in vedere faprul ca, in temeiul art. art. 5(1), ale art.5 alin.
(2) lit. b) si k) si ale art. 16 alin. (3) lit. b) si k) din Statutul A.D.I. Servsal Arges, aceasta din
urma poate indeplini atributii si in acest sens.
Finantarea construirii halei, sa va face, din Fondul IID, constituit, la nivelul Asociatiei,
potrivit art. art. 17 (2) lit. d) din Statutul A.D.I. Servsal Arges si a art. 44 (1); (2) ; (3); (4) din
Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, pentru intretinerea, inlocuirea si
dezvoltarea sistemelor de utilitati publice, sau a unor parti din componenta acestora.
Bunurile rezultate in urma realizarii investitiei si a amortizarii (in cazul utilajelor ce
vor fi achizitionate de catre operatorul Depozitului), vor intra in patrimoniul Consiliului
Judetean Arges,dupa amortizarea acestora , in concordant cu prevederile art. 7 (2) din Legea
101/2006, a serviciului de salubrizare a localitatilor: -Art. 7 (2) din Legea 101/2006 :
“(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale
acestuia, după caz, aparțin domeniului public al județului.”
Având în vedere nota de fundamentare a A.D.I . Servsal Arges, în vederea desfasurarii
in bune conditii a proiectului “Managementul integrat al deseurilor solide in Judetul Arges” si
a necesitatii indeplinirii tintelor de deviere de la depozitare a deseurilor reciclabile, vă rugăm
să aprobaţi supunerea spre analiză plenului Consiliului Judeţean din luna Iulie 2018, proiectul
de hotărâre privind aprobarea :
- realizării extinderii infrastructurii de selectare a deseurilor existente in cadrul
Depozitului Ecologic, prin construirea unei hale pentru intreaga linia de utilaje de sortare
mecanica a fractiei umede din deseurile municipale incredintate spre depozitare;
- mandatarii A.D.I. Servsal Arges, in vederea intocmirii si semnarii tuturor actelor,
documentatiilor si contractelor si derularii tuturor procedurilor necesare, in vederea construirii
halei destinate desfasurarii activitatii de selectare mecanica a fractiei umede din deseurile
municipale incredintate spre depozitare.
- finantarea construirii halei din Fondul IID, constituit la nivelul Asociatiei, pentru
intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea sistemelor de utilitati publice, sau a unor parti din
component acestora;
DIRECTOR EXECUTIV
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Alisa CIOBANU
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PUNCTUL_23-PROIECT
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.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” - Valea Iașului.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemneza ,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

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

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

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

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
Nr. _______/_______2018

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR,
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa nr.7095/12.06.2018 inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.9284/13.06.2018, fisa calculatiei de tarif inregistrata sub nr.9501/18.06.2018 si
adresa nr.8291/11.07.2018 inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.10978/11.07.2018 impreuna cu fisa calculatiei de tarif, Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” - Valea Iasului propune aprobarea la nivelul
Consiliului Judetean Arges a trei tarife noi, pentru anul 2018, aferente urmatoarelor
prestari de servicii : eliberare adeverinta medicala la cerere - in cuantum de 10 lei,
eliberare referat medical la cerere -in cuantum de 50 lei si consultatie medicala la
cerere – in cuantum de 50 lei. Mentionam ca tarifele de mai sus sunt discutate si
aprobate in sedinta Consiliului de Administratie a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf.
Andrei”-Valea Iasului in data de 09.07.2018 si mentionate in procesul-verbal
inregistrat sub nr.8113/09.07.2018.
Prin prevederile art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentioneaza
urmatoarele: ,,Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau
consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor
publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de
arhitectura si arheologice si altele asemenea”. De asemenea, prin prevederile
art.91, alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul judetean ,,stabileste impozite
si taxe judetene, in conditiile legii’’.
Avand in vedere cele mentionate mai sus supunem spre analiza aprobarea
tarifelor - conform anexei nr.1 la prezentul raport.
DIRECTOR EXECUTIV,
Mocanu Carmen
SEF SERVICU- BUGET, IMPOZITE,
TAXE SI VENITURI
Zamfir Larisa
Intocmit,
Geamanu Robert

DIRECTOR EXECUTIV,
Ciobanu Alisa
SERV. JURIDIC-CONTENCIOS
Eftime Tatiana

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 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.

ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. 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. 11390/ 18.07.2018

APROBAT,
PRESEDINTE,
Constantin Dan MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

RAPORT
Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 185/27.07.2017 s-a aprobat proiectul
“Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti – Piata Vasile
Milea, nr. 1, Judetul Arges”- Cod SMIS:114782, proiect finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020.
Urmare semnarii contractului de finantare nerambursabila nr. 2496/03.07.2018,
Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala a solicitat prin adresa nr.
10998/11.07.2018 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 4557 mii lei,
dupa cum urmeaza:
- 3873 mii lei suma ce reprezinta valoare eligibila nerambursabila din FEDR (85%)
pentru anul 2018, aceasta fiind fundamentata pe baza graficului cererilor de
rambursare aferente contractului de finantare;
- 593 mii lei – valoare eligibila nerambursabila din bugetul national (13%) pentru
anul 2018;
- 91 mii lei – cofinantarea din bugetul local (2%) , suma propusa a fi asigurata din
excedentul bugetului local .
Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 281/09.11.2017 s-a aprobat proiectul
“Certificarea activitatilor Consiliului Judetean Arges si dezvoltarea abilitatilor personalului, in
concordanta cu prevederile SCAP” Cod SIPOCA/cod MySMIS 459/118741.
Urmare semnarii contractului de finantare nerambursabila nr. 175/09.07.2018, Directia
Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala a solicitat prin adresa nr.
11265/16.07.2018 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 118 mii lei, dupa
cum urmeaza:
- 101 mii lei suma ce reprezinta valoare eligibila nerambursabila din FSE (85%)
pentru anul 2018, aceasta fiind fundamentata pe baza graficului cererilor de
rambursare aferente contractului de finantare;
- 15 mii lei – valoare eligibila nerambursabila din bugetul national (13%) pentru
anul 2018;
- 2 mii lei – cofinantarea din bugetul local (2%) , suma propusa a fi asigurata din
excedentul bugetului local .
De asemenea, urmare semnarii contractului nr. 9625/16.06.2018 privind intocmirea
documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Amenajare cale de acces mecanizata

Cetatea Poenari”, echipa de implementare a Proiectului solicita, prin Referatul nr.
10168/13.07.2018 alocarea sumei de 155 mii lei pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal
si intocmirea documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor la faza PUZ, inclusiv
studio geologic, geotehnic, impact asupra mediului, hidrologic/hidrogeologic, impact asupra
circulatiei/traficului din zona, studio privind valorificarea peisajului si imaginii monumentului
istoric in raport cu investitia propusa, pentru obiectivul mentionat mai sus.
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, in baza hotararilor autoritatilor
deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare… “
Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus, respectiv suma de 91 mii lei
pentru cofinantare proiect “Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ”, suma de
2 mii lei pentru cofinantare proiect “Certificarea activitatilor Consiliului Judetean Arges si
dezvoltarea abilitatilor personalului, in concordanta cu prevederile SCAP” si suma de 155 mii
lei pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice „Amenajare cale de acces mecanizata
Cetatea Poenari”, se face din sectiunea de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 248 mii
lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2017, influentele fiind prezentate in
Anexele 1 si 3.
In baza Contractului de sponsorizare nr. 26/30.06.2017 al carui beneficiar este Centrul
pentru 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.
Centrul Scolar de Educatie Incluziva “Sfanta Marina” Curtea de Arges solicita prin
adresa nr. 474/11.06.2018 suma de 34 mii lei pentru plata transportului cadrelor didactice.
Conform art. 105 din Legea invatamantului nr. 1/2011, aceste cheltuieli fac parte din
finantarea complementara a invatamantului si se asigura din bugetele locale ale unitatilor
administrativ-teritoriale. Aceste sume se finanteaza din cheltuielile de personal si nu au fost
asigurate la bugetul initial datorita resurselor financiare insuficiente.
Potrivit art. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 11/2018 privind adoptarea unor masuri
bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, “prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, in anul 2018, autoritatile administratiei publice locale
pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanta si cheltuielile cu personalul, cheltuielile
cu corectiile financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentintele civile definitive, pentru
plata arieratelor, precum si pentru rambursarea imprumuturilor contractate numai in cazul
in cazul in care din veniturile proprii si din sumele de echilibrare primite conform Legii
bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor
categorii de cheltuieli.”
Avand in vedere cheltuielile de personal prezentate, cat si prevederile legale
mentionate mai sus, propunem finantarea acestora, respectiv 34 mii lei pentru finantarea
transportului cadrelor didactice din Centrul Scolar de Educatie Incluziva “Sfanta Marina”
Curtea de Arges din excedentul bugetului local existent la 31.12.2017 . Influentele in cadrul
bugetului de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 1.
In concluzie, propunem utilizarea sumei de 282 mii lei din soldul excedentului
bugetului local existent la 31.12.2017, astfel:
- 248 mii lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare;
- 34 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal.
Prin adresa nr.7190/09.07.2018, Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita suplimentarea
bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 2,5 mii lei reprezentand venituri din
valorificarea unor bunuri casate si penalitati incasate de la terti, utilizarea sumei de 836 mii lei

din excedentul bugetar inregistrat la 31.12.2017 la nivelul institutiei pentru achizitionarea de
dotari independente in principal, pentru bucatariile din Blocul Alimentar si cea Dietetica
aflate in lucrari de reparatii capitale, reabilitare si modernizare, precum si evidentierea sumei
de 5 mii lei reprezentand plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.
Influentele se regasesc in Anexele 2 si 3.
Prin adresa nr.1764/10.07.2018 Spitalul de Boli Cronice Calinesti solicita evidentierea
in bugetului de venituri si cheltuieli sumei de 1,2 mii lei reprezentand plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent, influenta ce se regaseste in Anexa nr.2.
Potrivit art. 48 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale “in situatia in care, pe
parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii
nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale pot propune autoritatilor deliberative , pana la data de 31 octombrie , aprobarea
redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii”. Avand in vedere
adresa nr.2014/14.06.2018 a Spitalul de Psihiatrie Vedea prin care solicita utilizarea sumelor
disponibile intre proiecte de investitii, propunem redistribuirea sumelor conform Anexei 3.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1 si 2 si actualizarea
“Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare” potrivit Anexei
nr.3 .
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PUNCTUL_25.1-PROIECT

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. Direcția Economică, Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ
Turism și Biroul Relații Publice Comunicare Promovare vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Biroului Relații Publice Comunicare Promovare.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi ____________ 2018, Nr. __

Consiliul Județean Argeș
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism
Aprob,
Președinte,
Constantin Dan Manu
Avizat,
Vicepreședinte,
Simona Mihaela Brătulescu

Raport privind acordarea distincției
”Personalitatea Anului Centenar”
Consiliul Județean Argeș a manifestat o preocupare permanentă pentru
promovarea istoriei, artei și tradițiilor culturale dar și a educației și științei,
tineretului și sportului de-a lungul anilor.
Anul 2018 reprezintă aniversarea a o sută de ani de la înfăptuirea Unirii
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, astfel că,
sărbătoarea Centenarului Marii Uniri constituie pentru români un prilej de
cinstire a memoriei eroilor care s-au jertfit pentru țară. Anul acesta, Consiliul
Județean Argeș organizează o serie de manifestări dedicate Centenarului Marii
Uniri.
Potrivit art. 91, alin.5, din Legea nr. 215/2001 actualizată. Consiliul
Județean Argeș, asigură, potrivit competențelor sale, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes public.
În semn de apreciere a personalităților care s-au remarcat în diferite
domenii, Consiliul Județean Argeș propune acordarea distincției ”Personalitatea
Anului Centenar” la evenimentele și activitățile organizate pe parcursul anului
2018.
Față de cele menționate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea
de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș a proiectului de hotărâre
privind acordarea distincției ”Personalitatea Anului Centenar”.
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PUNCTUL_25.2-PROIECT

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.

ART.2. Se aprobă virarea de credite bugetare în sumă de 15.000 lei din bugetul
propriu al consiliului județean de la capitolul 67.02.05.02 către Centrul Cultural
Județean Argeș, modificându-se corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli
al județului Argeș.
ART.3. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism și Centrul
Cultural Județean Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 38/16.02.2018 se modifică conform art.1.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice ;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Centrului Cultural Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2018
Nr. __

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

RAPORT
Privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a
Hotărârii de Consiliu Județean nr. 38/16.02.2018

Prin H.C.J. nr.38/16.02.2018 a fost aprobat calendarul 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 şi nomenclatorul
materialelor ce vor susţine aceste activități, iar prin HCJ nr.174/28.06.2018 a fost aprobată
organizarea Festivalului Internațional de fanfare 2018.
Întrucât Festivalul Internațional de Fanfare nu se poate desfășura din lipsa participării
invitaților internaționali, dar și naționali, propunem anularea organizării Festivalului în acest
an și distribuirea bugetului alocat la alte activități și evenimente organizate de Consiliul
Județean și instituțiile de cultură subordonate.
Ca urmare a adresei nr. 773/20.07.2018 a Centrului Cultural Județean Argeș, prin care
se propune organizarea evenimentului “Redeschiderea Grădinii de Vară” în data de 4 august
2018 și alocarea bugetului necesar organizării acestui eveniment, propunem:
- inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a
Hotărârii de Consiliu Județean nr. 38/16.02.2018, cu evenimentul “Redeschiderea Grădinii de
Vară” în data de 4 august 2018, organizat de Centrul Cultural Județean Argeș;
virarea de credite bugetare în sumă de 15.000 lei din bugetul propriu al
Consiliului Județean de la capitolul 67.02.05.02. către Centrul Cultural Județean Argeș.
Atașăm prezentului raport adresa nr. 773/20.07.2018 a Centrului Cultural Județean
Argeș.
Șef serviciu,
Roxana Stoenescu
Avizat,
Director Executiv,
Alisa CIOBANU

Întocmit:Isabela Bîrzu/1 ex.

