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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 326 din 21.12.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici (faza SF şi DALI) ai proiectului
„Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul
Bălileşti, Judeţul Argeş”
Consiliul Județean Argeș
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 12458/03.08.2018 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii
8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, culturale şi de
recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile
prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale Apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Hotărârea Consiliului Județean nr. 326/21.12.2017 privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
(faza SF şi DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi
Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş”;
Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
10794/20.07.2018 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Argeș nr. 326 din 21.12.2017 privind aprobarea Documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici (faza SF şi DALI) ai proiectului

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.202/09.08.2018

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: " Complex
de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’
COMPONENTA: "Complex de 4 Locuinţe Protejate", comuna Tigveni, satul Bălileşti,
judeţul Argeş’’
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei,
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
.
Valoarea totală a investiţiei :
5.565.723,24 lei cu TVA
4.682.434,54 lei fără TVA
883.288,70 - TVA – 19%

Valoarea construcţii-montaj (C+M) :
• 3.806.331,83 lei cu TVA
• 3.198.598,18 lei fara TVA
• 607.733,65 lei TVA – 19%
2. Valoarea totala a obiectului de investiţii" Complex de 4 Locuinţe Protejate"
4.031.676,01 lei cu TVA
3.391.967,76 lei fara TVA,
639.708,25 lei TVA -19%

Valoare Constructii-Montaj (C+M):
2.726.951,26 lei lei cu TVA
2.291.555,68 lei fara TVA;
435.395,58 lei - TVA
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Capacitati
• 4 locuinte protejate
• Suprafata teren – 1854 mp
• Sd - 1148,60 mp (287,15 mp/LP)

•
•
•

Sc – 660,40 mp ) - 165,10 mp/LP
Regim inaltime – P+ E
Nr.beneficiar – 32 (8 locuri/Lp)

PARTERUL se comune din : - dormitor S = 16, 20 mp
- baie cu dus S= 7,20 mp
- dormitor S= 12 mp
- baie cu cada S= 6,75 mp
- bucatarie S= 5,65 mp
- loc de luat masa S= 24,35 mp
- camara S= 4,35 mp
- magazie S= 3,80 mp
- camera centrala termica S= 10,60 mp
- calcatorie S= 5,35 mp
- grup sanitar pentru personal S= 2,75 mp
- spalatorie( situata sub scara de acces la etaj) S= 6,75 mp
ETAJUl se compune din : - dormitor S= 12,60 mp
- baie cu dus S= 4,30 mp
- dormitor S = 12 mp
- baie cu cada S=5,95 mp
- living S= 29,85 mp
- birou pentru personalul de supraveghere S= 7.30 mp

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii:
4 locuinte protejate în care vor locui 32 de persoane cu dizabilitati;
Dezinstitutionalizarea unui numar de 32 de persoane adulte cu dizabilităti din
centrele rezidentiale mari si foarte mari, de tip vechi;
Integrarea unui numar de 32 de persoane adulte cu dizabilităti în comunitate, prin
dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării;
costuri de operare care se vor încadra în standardele minimale de cost/an/beneficiar
pentru locuintele protejate.
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
77 luni pentru realizarea investitiei, din care 30 luni pentru executia efectiva a
lucrarilor si 2 luni pentru receptia la terminarea lucrarilor, 36 de luni pana la admiterea
receptiei finale si 9 luni pentru intocmirea proiectului tehnic si organizarea procedurilor de
achizitie a lucrarilor.

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.202/09.08.2018

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
" COMPLEX DE 4 LOCUINŢE PROTEJATE ŞI CENTRU DE ZI", comuna Tigveni,
satul Bălileşti, judeţul Argeş’’
COMPONENTA: ‘’ Centru de zi”, comuna Tigveni, satul Bălileşti, judeţul Argeş’’

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;
1. Valoarea totală a investiţiei:
5.565.723,24 lei cu TVA inclus, din care
4.682.434,54 lei fără TVA
883.288,70 - TVA – 19%
Valoarea construcţii-montaj (C+M) :
3.806.331,83 lei cu TVA inclus, din care
3.198.598,18 lei fara TVA
607.733,65 lei TVA – 19%

2. Valoarea totala a obiectului de investiţii “CENTRU DE ZI” este:
1.534.047,21 lei cu TVA inclus
1.290.466,77 lei fara TVA
243.580,44 lei TVA – 19%
Valoarea constructii-montaj (C+M) este de :
1.079.380,58 lei cu TVA inclus
907.042,50 lei fara TVA
172.338,08 lei TVA – 19%

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente
fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii- si, dupa caz, calitativ, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
• Suprafata construita existenta 113 mp
• Suprafata construita rezultata –263,90 mp
• Suprafata utila totala – 195,13 mp
• Regim inaltime – P
• Capacitate – 40 locuri

Ulterior compartimentarii si extinderii, Centrului de Zi vor rezulta urmatoarele
incaperi cu urmatoarele functionalitati: sala primire, birou asistent social, sali pentru activitati
de integrare sociala, cabinet medical, sala kinetoterapie si masaj, cabinet psiholog, birou si
arhiva, grupuri sanitare, hol de acces si magazie.
În urma compartimentării şi extinderii, Centrului de zi rezultă următoarele suprafeţe:
-

P1 - Sala primire – Su = 8,30 mp
P2 – Birou asistent social – Su = 7,70mp
P3 – Cabinet medical – Su = 13,04 mp
P4 – Sala activităţi integrare socială – Su = 11,45 mp
P5 – Sala activităţi integrare socială – Su = 12,85 mp
P6 – Sala activităţi integrare socială – Su = 16,73mp
P7 – Camera C.T.– Su = 14,00 mp
P8 – Sala kinetoterapie şi masaj – Su = 17,90 mp
P9 – Cabinet psiholog – Su = 7,20 mp
P10 – Cabina duş – Su = 7,09 mp
P11 – Grup sanitar – Su = 4,03mp
P12 – Grup sanitar – Su = 4,04 mp
P13 – Grup sanitar – Su = 3,80 mp
P14 – Grup sanitar – Su = 3,80 mp
P15 – Magazie – Su = 5,83mp
P16 – Birou şi arhiva – Su = 8,17 mp
P17 – Hol acces – Su = 49,20 mp

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilit in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
Beneficiile economice se vor materialize prin:
crearea unui centru de zi care va deservi 40 de persoane cu dizabilitati;
integrarea unui numar de 32 de persoane adulte cu dizabilităti în
comunitate, prin dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare
integrării;
costuri de operare care se vor încadra în standardele minimale de
cost/an/beneficiar pentru centrele de zi;
creşterea atractivităţii zonei prin punerea în valoare şi utilizarea clădirii
fostei primării;
prevenirea instituţionalizării pentru 8 persoane adulte cu dizabilităţi din
comunitate, beneficiare ale serviciilor centrului de zi..
d) durata de realizare a obiectivului de investitiii este de 65 de luni ( din care 29 de luni
pana la receptia la terminarea lucrarilor si 36 de luni perioada de garantie de buna
executie a lucrarilor pana la receptia finala a lucrarilor materializata prin intocmirea
procesului verbal privind admiterea receptiei finale).
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului
"Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul
Bălileşti, Judeţul Argeş’’
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr. 12449/03.08.2018 al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de
investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de colectivităţile locale, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1 - grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 326 din 21.12.2017 prin care
au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi documentaţia
tehnico-economică (faza SF şi DALI) aferentă proiectului;
Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
10794/20.07.2018 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
Art. 91 alin. (5) lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și
actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă Proiectul „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi,
Comuna Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş’’ în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară

8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Apelul de proiecte
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului
"Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul
Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş’’
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr. 12455/03.08.2018 al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de
investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de colectivităţile locale, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1 - grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr 328 din 21.12.2017 prin care
au fost aprobati indicatorii tehnico-economici şi documentaţia
tehnico-economică (faza SF şi DALI) aferentă proiectului;
Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
10792/20.07.2018 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
Art. 91 alin. (5) lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă proiectul „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi,
Comuna Tigveni, Satul Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş’’ în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară
8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- Grup Vulnerabil: persoane cu dizabilităţi, conform Anexei
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului
„Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Ciofrângeni,
Judeţul Argeş’’
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr.12457/03.08.2018 al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de
investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de colectivităţile locale, obiectivul specific 8.3 –
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1 – grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 330 din 21.12.2017 prin care
au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și documentaţia
tehnico-economică (faza SF şi DALI) aferentă proiectului;
Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
10793/20.07.2018 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
Art. 91 alin. (5) lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă proiectul „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi,
Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeș” în vederea finanţării acestuia în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1Grup Vulnerabil: persoane cu dizabilităţi, conform Anexei nr. 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului
"Complex de 3 locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Băbana, Satul
Lupueni, Judeţul Argeş’’
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr. 12456/03.08.2018 al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, prioritatea de
investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la serviciile prestate de colectivităţile locale, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/b/1 - grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr 305 din 29.11.2017 prin carea
au fost aprobati indicatorii tehnico-economici si documentaţia
tehnico-economică (faza SF şi DALI) aferentă proiectului;
Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare tehnică şi financiară nr.
10795/20.07.2018 transmisă de către Organismul Intermediar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
Art. 91 alin. (5) lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată,
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Proiectul "Complex de 3 locuinţe protejate şi Centru de zi,
Comuna Băbana, Satul Lupueni, Judeţul Argeş’’ în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară
8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Apelul de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- Grup Vulnerabil: persoane cu dizabilităţi, conform Anexei
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu
titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași”, aprobarea
cheltuielilor legate de proiect (anexele: Bugetul proiectului, Sursele de
finanţare) și aprobarea Acordului de parteneriat necesar participării la
proiectul menționat
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 12523/06.08.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
POR 2014-2020 - Apelul de proiecte POR/420/8/1/Operațiunea 8.1.A :
Ambulatorii/1/ Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii pentru proiectele
nefinalizate Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi
sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități - Apeluri pentru proiecte nefinalizate,
Operațiunea 8.1.A Ambulatorii;
Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă participarea UAT Județul Argeș la proiectul cu titlul
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru
populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași”.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți partenerului de proiect
nr.1 – U.A.T. Județul Argeș pentru proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș,
Teleorman și Călărași”, conform anexei nr.1 (Bugetul proiectului și Sursele de
finanţare), parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Participă în calitate de parteneri în cadrul Proiectului „Asigurarea
accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor
Argeș, Teleorman și Călărași”, următoarele unități sanitare din subordinea
Consiliului Județean Argeș:
SPITALUL "REGELE CAROL I" COSTEȘTI;
SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI;
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI;
SPITALUL DE BOLI CRONICE ȘI GERIATRIE ȘTEFĂNEȘTI;
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI.
ART.4. Se aprobă sursele de finanțare pentru unitățile sanitare partenere în
cadrul Proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași”, conform
anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul
derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții și toate
cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată durata de valabilitate a
contractului de finanțare.
ART.6. Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia între Ministerul
Sănătății, UAT Județul Argeș, U.A.T Oraș Mioveni, U.A.T. Municipiul
Campulung, U.A.T. Municipiul Curtea de Argeș și unitățile sanitare partenere,
în vederea realizării în comun a Proiectului „Asigurarea accesului la servicii de
sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și
Călărași” conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de parteneriat aprobat la art.6.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu
titlul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și
Călărași la servicii medicale de urgență”, aprobarea cheltuielilor legate de
proiect (anexele: Bugetul proiectului, Sursele de finanţare) și aprobarea
Acordului de parteneriat necesar participării la proiectul menționat
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 12524/06.08.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
POR 2014-2020 - Apelul de proiecte POR/422/8/2/Operațiunea 8.2.B:
Unităţi de primiri urgenţe/2/ Operațiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe
pentru proiectele nefinalizate Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități - Apeluri pentru proiecte
nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe;
Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă participarea UAT Județul Argeș la proiectul cu titlul
„Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la
servicii medicale de urgență”.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți partenerului de proiect
nr.1 – U.A.T. Județul Argeș pentru proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului
populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de
urgență”, conform anexelor nr.1 (Bugetul proiectului și Sursele de finanţare),
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Participă în calitate de parteneri în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea
accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii
medicale de urgență”, următoarele unități sanitare din subordinea Consiliului
Județean Argeș:

SPITALUL "REGELE CAROL I" COSTEȘTI;
SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI;
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI.

ART.4. Se aprobă sursele de finanțare pentru unitățile sanitare partenere în
cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș,
Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, conform anexei nr.2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul
derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții și toate
cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată durata de valabilitate a
contractului de finanțare.

ART.6. Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia între Ministerul
Sănătății, UAT Județul Argeș, U.A.T Oraș Mioveni, U.A.T. Municipiul
Campulung, U.A.T. Municipiul Curtea de Argeș și unitățile sanitare partenere,
în vederea realizării în comun a Proiectului „Îmbunătățirea accesului populației
din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”,
conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de parteneriat aprobat la art.6.

ART.8. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

