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PUNCTUL_3-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean
țean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele
Președintele consil
consiliului
județean
țean şi Raportul nr.12676/07.08.2018
nr.12676/07.08.2018 al Comisiei pentru Analiza
Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Spri
Financiar prin Programul ”PRO
Social”;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Jude
Județean
țean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 privind
derularea Programului PRO Social în cursul anului 2018,
2018, cu modificările
și completările ulterioare;
ulterioare
Dispoziția
ția 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
ția publică locală, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului județului
jude
Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei
administr
publice locale, republicată și actualizată
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
că 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 Decizională va comunica hotărârea:
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 HCJ nr. ............./............................

Situația beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Nr.
crt.

Număr
document

Suma
propusă
(lei)

Obiectiv

1

Cerere nr.
Solicită sprijin financiar
11031/12.07.2018 dispozitive medicale fiului

2

Cerere nr.
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
11238/16.07.2018

1.500

3

Cerere nr.
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
11598/20.07.2018

1.500

4

Cerere nr.
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
11817/25.07.2018

1.500

5

Cerere nr.
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului,
11863/25.07.2018 investigațiilor medicale și a intervenției chirurgicale

2.500

TOTAL

pentru

achiziționarea

unor

2.000

9.000

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 statului de funcții
func al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea
unerea de motive prezentată de Preşedintele
Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 11737/08.08.2018 al Direcției
ției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Socială
Având în vedere :
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății,
ții, republicată și actualizată;
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.
M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții,
ții, grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile
țile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management
management al calității
calită
serviciilor medicale în cadrul unităților
unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății
ții și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
O.M.S.
.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
sanitare;
Legea-cadru
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 15 din H.G. nr.. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței
ței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții
atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății
ții către autoritățile administrației publice locale, actualizată
actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
Dispoziția
ția Președintelui nr.317/01.09.2015 privind modificarea și
completarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftizi
Pneumoftiziologie
Leordeni;

Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75/30.03.2017 privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.
Adresa nr.1932/20.07.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
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 administrației publice locale, republicată și
actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 321 din data de 21.12.2017 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni 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 Pneumoftiziologie Leordeni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 11737 din 08.08.2018

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 321 din 21.12.2017 a fost aprobat statul
de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, Spitalul de Pneumoftiziologie
Leordeni a elaborat statul de funcţii, în conformitate cu prevederile: Dispoziției Președintelui
Consiliului Județean Argeș nr. 317 din 01.09.2015 pentru modificarea și completarea
structurii organizatorice; O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal
pentru asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S.
nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; O.M.S. nr. 1470/2011 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; O.M.S. nr.
975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în
cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților
administrației publice locale; O.M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului; 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. 1932 din 20.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
11737 din 24.07.2018, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni a solicitat
aprobarea statului de funcții conform anexelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) din
Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale supunem spre aprobare

iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 321 din 21.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, precum
și statul de funcții.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Inspector superior,
Cristina LAZĂR

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ
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PUNCTUL_5-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei și statului de funcții
ții ale Spitalului de
Recuperare Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 12865/14.08.2018 al Direcţiei Asistență
Asisten
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere :
Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
public
O.M.S. nr.679/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
de Recuperare Brădet;
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 aproba
aprobarea
rea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții,
ții, grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile
țile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calită
calității
serviciilor
or medicale în cadrul unităților
unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății
ții și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
sanitare;
Legea-cadru
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței
ței de Urgență
ță a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții
atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății
ții către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată;
Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 4443/01.08.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă actualizarea organigramei și a statului de funcții ale
Spitalului de Recuperare Brădet, conform anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă
a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 135 din 19.12.2016 și Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş
nr. 11 din 25.01.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Recuperare Brădet vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Data astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 12865 din 14.08.2018
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Recuperare Brădet

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 135 din 19.12.2016, Anexa
1 a fost actualizată organigrama Spitalului de Recuperare Brădet, iar prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 11 din 25.01.2018 a fost actualizat
statul de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1 din O.M.S. nr.
921/2006, Spitalul de Recuperare Brădet a elaborat organigrama și statul de
funcţii în conformitate cu prevederile: O.M.S. nr. 679 din 02.06.2010 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Recuperare Brădet, O.M.S. nr.
1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S. nr.1778/2006
privind aprobarea normativelor de personal; O.M.S. nr. 1470/2011 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul
sanitar; O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
ministerului sănătății și a autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr.
39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
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, precum și
cu prevederile altor acte normative secundare și incidente specifice organizării și
funcționării spitalelor.

Prin adresa nr. 4443 din 01.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 12865 din 10.08.2018, conducerea Spitalului de Recuperare Brădet
a solicitat actualizarea 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
Recuperare Brădet, conform anexelor.
Astfel, Anexa 1la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 135 din
19.12.2016, precum și Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 11 din
25.01.2018 îşi încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Președinte
Jr. Alisa CIOBANU

Inspector superior,
Cristina LAZĂR

Consilier Cabinet
Dr. Anci IONESCU

Consilier juridic,
Aurora TĂNASE
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PUNCTUL_6-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții
funcții al Muzeului Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 12960/13.08.2018 al Serviciului Resurse Umane
Umane;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c)
c) din Legea nr. 215/2001 a adminstra
adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
actualizată
Hotărârea Consiliului
iliului Județean
Jude
Argeș nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții
func și a Regulamentului de organizare și
funcționare
ționare ale Muzeului Județean
Județ
Argeș;
Adresa nr. 1348/10.08.2018 a Muzeului Județean
Județean Argeș înregistrată la
Consiliul Județean
țean Argeș cu nr. 11033/12.07.2018 ;
Rapoartele comisiilor
omisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului
arului județului
jude
Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
republicat și actualizată
actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Județean
țean Arges, conform anexei,
parte integranta din prezenta hotărâre.
hotărâre
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărâreaa Consiliului
Județean Argeș nr. 69/29.03.2018
.03.2018 își
î încetează aplicabilitatea.
ART.3. Muzeul Județean
țean Argeș și
ș Serviciul Resurse Umane vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Muzeului Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr.__

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Resurse Umane
Aprob,
Preşedinte,
Constantin Dan Manu
De acord,
Vicepreşedinte,
Brătulescu Simona Mihaela
RAPORT
privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean Argeş
Potrivit art. 91, alin (2), lit. c) din Legea 215/2001, republicată, Consiliul Judeţean
aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate,
precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societãţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean.
Prin adresa nr. 11033/12.07.2018 Muzeul Judeţean Argeș propune aprobarea
modificarilor aduse la statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arges nr.
69/29.03.2018. Proiectul de stat de funcții prevede un număr total de 54 posturi din care 5
posturi de conducere și 49 posturi de execuție. În urma analizei modului în care a fost
organizată instituția, modificările propuse sunt următoarele:
• Prin promovare:
- două posturi şef serviciu , de la gradul I la gradul II
- un post restaurator de la gradul I la gradul IA
- un post restaurator de la treapta I la treapta IA
- sapte posturi de gestionari custode de la treapta I la treapta IA
- un post de muzeograf de la gradul I la gradul IA
• S-au transformat:
- un post gestionar custode, vacantat prin pensionare devine conservator, treapta IA,
studii medii
- un post restaurator de la treapta I, studii medii, la gradul II, studii superioare
Prin modificările solicitate își încetează aplicabilitatea Anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 69/29.03.2018 privind aparobarea Organigramei, statului de
funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș.
Având în vedere cele menţionate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de
zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Statului de funcţii al Muzeului Judeţean Argeş.
Direcţia Juridică Administraţie
Publicã Locală
Director executive,
Ciobanu Alisa Simona

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

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

PUNCTUL_7-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului
Argeș
Consiliul Județean
țean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele
ședintele consiliului
județean
țean și Raportul nr. 13179/20.08.2018 al Secretarului Județului Argeș;
Având în vedere:
H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru
protecţia copilului;
Art. 115 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată;
Art.91, alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 a
administrației
ției publice locale;
Adresa Agenției
ției pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș nr.
7704/07.08.2018 înregistrată la Consiliul Județean
țean Argeș cu
12698/08.08.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeș.
Arge
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
republicat și actualizată
actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
componenței
ței Comisiei pentru Protecția Copil
Copilului
ART.1. Se aprobă modificarea componen
Argeș,
ș, cu următorii membri:
Grigorescu Băcanu Elena - Director Executiv - reprezentant - Agennția pentru
Plăți și Inspecție Socială Argeș - membru titular
titular;
Man Daniela Florentina - Inspector superior – reprezentant - Agenția
ția pentru
Plă și Inspecție Socială Argeș - membru supleant
Plăți
supleant.

ART.2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor îndeplini atribuțiile prevăzute de
H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
208/31.08.2017 se modifică corespunzător, iar Hotărârea nr. 318/21.12.2017 își
incetează aplicabilitatea.
ART.4. Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului și
persoanele nominalizate la articolul 1 vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Argeș;
Persoanelor nominalizate la art. 1, prin grija Direcției Generale de
Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr.__

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SECRETAR JUDEȚ
JUDE
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal:
po
110053
Telefon/Fax: 0248.210.590
www.cjarges.ro

APROB
PREȘEDINTE,
ȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
RAPORT
privind modificarea Componenței Comisiei pentru Protec
Protecția
Copilului Argeș
Prin Hotărârea Consiliului Județean
Jude
Argeș nr. 208/31.08.2017 ss-a aprobat
înființarea și componența Comisiei pentru Protecția
Protecția Copilului Argeș modificată
și completată prin hotărârea nr. 318/21.12.2017.
Prin adresa nr. 12698/08.08.2018,
12698/08.08.2018
Agenția
ția pentru Plăți și Inspecție
Socială Argeș,,
ne aduce la cunoștință
cuno
faptul că și-aa desemnat alți
reprezentanți în Comisia pentru Protec
Protecția Copilului Argeș,, respectiv
respectiv:
Doamna Grigorescu Băcanu Elena - membru titular;
Doamna Man Daniela Florentina - membru supleant.
În urma acestor modificări, Hotărârea Consiliului Județean
Județean Argeș nr.
208/31.08.2017 see modifică corespunzător iar hotărârea nr. 318/21.12.2017 îîși
încetează aplicabilitatea.
Față
ță de cele prezentate, propunem întocmirea proiectului de hotărâre
privind modificarea Componenței
Componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș
Argeș.

SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal:
po
110053
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PUNCTUL_ 8-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
jude
Consiliul Județean
țean Argeș;
Analizând Expunerea de motive preze
prezentată de Președintele
ședintele consiliului
județean
țean şi Raportul nr. 12799/09.08.2018 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;
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
92/2007,
aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.
353/2007;
Art.91 alin. 1 lit. f din Legea nr.
nr. 215/2001 privind administra
administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului
jude
Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
republicat și actualizată
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
jude
cuprinsă în anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2 Autoritatea Județeană
țeană de Transport și A.R.R. - Agenția
ția Argeș vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Biroului Autoritatea Județeană de Transport;
A.R.R. - Agenția Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Autoritatea Judeţeană de Transport
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
DE ACORD,
VICEPREŞEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee judeţene
- conform anexei -

Potrivit prevederilor:
Legii 92/2007 (modificată si completată de Legea 163/2011) a serviciilor
de transport public local, astfel:
„ART.17
(1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au următoarele atribuţii:
p) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de
persoane prin curse regulate speciale, după caz”;
şi ale Ordinului M.I.R.A. nr. 353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I.
nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia, art.31, art.33,
art.34 şi art.35.
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se
efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere Române A.R.R..
Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale poate
fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu
un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul
copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul

salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul
angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.
• Având în vedere solicitarea operatorilor de transport rutier: S.C
REGAL TITANCAR S.R.L., S.C. MIRELIT TRANSEXPRES 2008
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 licenţelor de traseu;
• avizele pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate eliberate de autoritãţile administraţiei publice locale pentru
traseele din anexă;
• faptul că documentele depuse corespund Legii nr.92/2007 (modificată
de Legea nr.163/2011) a serviciilor de transport public local şi Ordinului
M.I.R.A. nr.353/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru
aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia,
vă rugăm să aprobaţi eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele din anexă.
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care
îl supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş.
Vizat juridic,
Director Executiv,
Alisa CIOBANU
Director Executiv,
Alin STOICEA

Şef Birou,
Romus UNGUREANU
Intocmit
Cons.C.Voican

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_9-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al Judeţului Argeş
Consiliul Județean
țean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele
Președintele consiliului
județean
țean și Raportul nr. 13090/14.08.2018 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;
H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului
public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Argeş
Argeş, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 867/2002 privind
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii
Sănătăţii şi Familiei în
domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene
respective,, actualizată;
Procesul – verbal de recepție
recepție la terminarea lucrărilor
nr.4466/31.07.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului
lui județului
jude
Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicat
republicată și actualizată
actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.2. Se declară de interes public județean
jude
și se completează inventarul
bunurilor ce aparțin
țin domeniului public al Județului Argeș, după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului
Jude
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 Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Data astăzi __________2018
Nr.___

Anexă
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 de
identificare

2.3.6.3.2

Lift

Spital de
Recuperare Brădet

Anul
Valoarea
Situaţia
dobândirii de inventar juridică actuală
sau, după
Denumire act
(lei)
caz, al dării
proprietate sau
alte acte
în folosinţă
doveditoare
2017

331.772,21

PV recepție nr.
4466/31.07.2017

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
Ulterior adoptării H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin
domeniului public al Judeţului Argeş, precum şi a H.G. nr.867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea
Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județului Argeș și în
administrarea Consiliului Județean Argeș, s-au realizat o serie de investiţii care
întregesc acest inventar.
Astfel, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
4466/31.07.2017, au fost finalizate lucrările aferente investiției ,,Lucrări de
execuție și montaj ascensor exterior” la Spitalul de Recuperare Brădet. Bunul
imobil rezultat în urma acestei investiții va fi trecut în domeniul public al
Judeţului Argeş.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 120 din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată şi al art. 3 din
Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, propunem
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Argeş, conform anexei la prezentul raport și Planului de amplasament și
delimitare a imobilului.
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,
Raicu Marius

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_ 10-PROIECT
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al
Comunei Cotmeana în domeniul public al Judeţului Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consil
consiliului
judeţean și Raportul nr. 13269/21.08.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 9, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Art. 115, alin. 1, lit.c), art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, actualizată
actualizată;
Ordinul nr. 67/2015 coroborat cu prevederile HG 867/2015 pe
pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale ;
Adresa Direcției
ției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeșș nr. 24692/20.08.2018 înregistrată la Consiliul
Consi
Județean
țean Argeș sub
nr. 13234/20.08.2018 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului județului
jude
Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
administraţie publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se solicită Consiliului Local Cotmeana transmiterea din domeniul
public al Comunei
omunei Cotmeana în domeniul public al Județului
Județului Argeș a unor
imobile (teren în suprafață
ță de 2700 mp și două construcții) în vederea dezvoltării
unui nou „Centru de Îngrijire și Asistență”, identificate conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția
ția Tehnică și Direcția Generală de Asistență
ță Socială și Protecția
Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Consiliului Local al Comunei Cotmeana;
Direcției Tehnice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr.__

ANEXĂ
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/_______

DATE DE IDENTIFICARE
ale imobilului pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al
Comunei Cotmeana în domeniul public al Judeţului Argeş

Cod
clasificare

1.6.2.

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Centrul de
îngrijire copii

Comuna Cotmeana
Clădire C1
Sc=408mp

1.6.4.
Anexă C2 Sc=21mp
Teren S= 2700mp

Valoare de
inventar

Situaţia
juridică
actuală
Proprietatea
publică a
Comunei
Cotmeana
conform
Carte funciară
nr. 81098 a
UAT Cotmeana

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SE APROBĂ
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA
RAPORT

Ca urmare a controlului realizat la Centrul de Îngrijire și Asistență
Bascovele din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș de către reprezentanți ai Agenției
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, s-a dispus întreprinderea
demersurilor privind reorganizarea/recompartimentarea Centrului astfel încât să
fie respectate prevederile referitoare la numărul de beneficiari/cameră și raportul
beneficiar/angajat, conform prevederilor Ordinului 67/2015 coroborat cu
prevederile HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor
sociale.
Astfel, prin adresa nr. 24692/20.08.2018 înregistrată la Consiliul Județean
Argeș sub nr. 13234/20.08.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș propune trecerea unui imobil identificat pe raza UAT
Cotmeana, format din teren în suprafață de 2700mp și două construcții, din
domeniul public al comunei Cotmeana în domeniul public al Județului Argeș în
vederea dezvoltării unui nou „Centru de Îngrijire și Asistență”.
În temeiul prevederilor art.9, alin.4 din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică actualizată, ale art. 115, alin. 1, lit.c), art. 123,
alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, actualizată, am întocmit prezentul proiect de hotărâre privind
solicitarea transmiterii imobilului identificat conform Anexei, din domeniul
public al Comunei Cotmeana, în domeniul public al Judeţului Argeş.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
STOICEA ALIN
Întocmit
Dumitrescu Rodica

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_11-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare U.A.TU.A.T Curtea de Argeșș a unor sectoare
de drum din DJ 703H și DJ 704H aflate în domeniul public al județului
Argeș

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 13091/14.08.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, actualizată ;
Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Art. 22 din Ordonanța
ța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2
K şi K5;
Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
Județene de
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Regiei Autonome Jude
Drumuri Argeș R.A. asupra sectoarelor de drum din DJ 703H și DJ 704H aflate
în domeniul public al județului
jude
Argeș,, identificate conform anexei
anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă darea în administrare a sectoarelor de drum din DJ 703H și
DJ 704H către U.A.T. Curtea de Argeș,
Arge identificate conform anexei
anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3. În termen de maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va
proceda la încheierea protocolului de dare în administrare a tronsoanelor de
drum identificate în anexă.
ART.4. Direcţia Tehnică, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A şi
U.A.T. Curtea de Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanta Corporativă;
U.A.T. Curtea de Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

Anexă
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/_________

Sectoare de drum din DJ 703H și DJ 704H situate în intravilanul
UAT Curtea de Argeș

Nr.
Crt

Denumire

1

DJ 703H – Curtea de
Argeș (DN 7C) – Valea
Danului
–
Cepari
Pământeni – Rudeni Șuici – Văleni –
Sălătrucu – Lim. Jud.
Vâlcea
DJ 704H – Merișani
(DN 7C) – Băiculești –
Curtea de Argeș (DN
73C)

2

Elemente de
identificare

Carte funciară

Km 0+000 – km 0+509

86895 UAT Curtea de
Argeș

Km 17+151 – km 20+031
Km 20+042 – km 20+332
Km 20+332 – km 20+352
Km 20+352 – km 20+424

86906
Argeș
86904
Argeș
86900
Argeș
86901
Argeș

UAT Curtea de
UAT Curtea de
UAT Curtea de
UAT Curtea de

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
Drumurile județene DJ 703H – Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea
Danului – Cepari Pământeni – Rudeni - Șuici – Văleni – Sălătrucu – Lim. Jud.
Vâlcea și DJ 704H – Merișani (DN 7C) – Băiculești – Curtea de Argeș (DN
73C) aparţin domeniului public al Judeţului Argeş conform H.G. 447/2002
privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş
(Anexa 1, Secţiunea I, Cap. IX, poziţiile 18, 258) și a H.G. 782/2014 pentru
modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată deschise circulaţiei publice (Anexa 2.3, poziţiile 29, 39).
Potrivit dispozițiilor art. 22 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, actualizată, „administrarea drumurilor judeţene
se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către
consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie
sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane,
inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în
administrarea consiliilor locale respective”.
Având în vedere cele de mai sus, 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 revocarea
dreptului de administrare al R.A.J.D. Argeș asupra sectoarelor de drum din DJ
703H și DJ 704H aflate în intravilanul U.A.T. Curtea de Argeș, identificate
conform anexei la prezentul raport și darea în administrare a acestor sectoare de
drum U.A.T. Curtea de Argeș.
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,
Raicu Marius

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

PUNCTUL_12-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind
ivind aprobarea valorificării masei
masei lemnoase pe picior din zona de
siguranță
ță a drumului județ
județean DJ 678G Răduțești – Ciomăge
Ciomăgești
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean,
eţean, însoţită de Raportul nr.13183/20.08.2018
nr.
al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
R.A.;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin.2, lit.d) din Legea nr. 215/2001
215/2001 a administra
administrației
publice locale, republicată și actualizată;
H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
publică
Contractul de administrare nr. 13398/01.11.2010 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.;
R.A.
Actul de punere în valoare nr. 1/03.08.2018;
Decizia Directorului General al Regiei Naționale
Na
a Pădurilor – Romsilv
Romsilva nr.
535/25.10.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, şi K5;
Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republica
republicată și actualizată
actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă valorificarea unui volum brut de 233 mc masă lemnoasă pe
picior existentă în zona de siguranță
siguran a drumului județean DJ 678G Rădu
Răduțești –
Ciomăgești, prețul
țul de pornire al licitației fiind de 86,68 lei/mc.
ART.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind licitația
licitația publică, având ca obiect
vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzute la art.1, conform Anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă şi
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/__________

CAIET DE SARCINI
EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR

1. OBIECTUL LICITAŢIEI
Prezentul Caiet de sarcini se aplică la executarea lucrărilor de: Exploatare masă
lemnoasă pe picior din zona de siguranță a drumului judetean DJ 678 G RadutestiCiomagesti , potrivit actului de punere în valoare.

2. VOLUMUL LUCRĂRILOR
Cantitatea de material lemnos pentru care se solicită exploatarea este: 233 mc,101
arbori. Pretul de pornire a licitatiei este de 86,68 lei/mc.
3. DESCRIEREA LUCRĂRII
Cantitatea de material lemnos ce trebuie exploatata este din zona de siguranță a
drumului judetean DJ 678 G, 101 arbori .
3.1. Materialul lemnos din zona de siguranta a drumului județean DJ 678 G potrivit
actului de punere în valoare este compusă din specia plop și tei. Fazele de lucru pentru
curăţirea terenului vor cuprinde :
-curăţirea arborilor;
-depozitarea materialului lemnos
-încărcarea în autovehicule şi evacuarea materialului lemnos din zonă.
Doborârea arborilor va începe după pregătirea prealabilă a locului de muncă, pregătire care va
consta din:
-semnalizarea punctului de lucru: (platformă primară)
-doborârea crengilor agăţate ;
-curăţirea terenului de căzături ;
Direcţia de cădere a arborelui va fi stabilită de şeful echipei şi va fi comunicată
muncitorilor pentru evitarea unor accidente.
3.2. Dacă arborii ce urmează a fi tăiaţi sunt în apropierea unei reţele electrice, care ar
putea fi periclitată prin căderea lor, ofertantul îşi va lua măsuri pentru a evita producerea de
accidente prin electrocutare şi va înştiinţa proprietarul reţelei electrice cu privire la lucrările
de tăiere.
3.3. În cazul când există suprafeţe agricole marginale drumului ofertantul este obligat
să ceară acceptul propietarului terenului pentru doborârea arborilor pe acesta. Pe pante
înclinate, cu înclinarea mai mare de 10 grade, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba
de nivel, ţinându-se seama de direcţia indicată de tehnologia de scoatere și utilajul folosit
pentru această operaţie.

3.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatei măsurată pe
partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia iar la arborii mai groşi
de 30 cm să nu depăşească 10 cm.
3.5. Tapa se va executa la adâncimea de 1/2 -1/3 din grosimea arborelui pe partea
corespunzătoare direcției de cădere. Este interzis să se execute tapa la mai multi arbori odată
și a lăsa arborele tapat nedoborât. Este interzisă doborarea arborilor pe timp de furtună, ceață
densă, polei, ninsoare, ploaie torențială sau întuneric. Secționarea trunchiurilor va începe
după sprijinirea și fixarea acestora pe pământ.
3.6. Ofertantul este obligat să introducă pe sectorul exploatat gama de utilaje adecvate
tehnologiei de exploatare. De asemeni este obligat să folosească pe fluxul tehnologic personal
care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută.
3.7. Orice eveniment în activitatea de defrișare (accidente, incendii, etc.) ramâne în
exclusivitate în răspunderea ofertantului.
3.8. La toate lucrările se vor avea în vedere dispozițiile prevazute în ,,Norme
specificede protectia muncii în exploatări și transporturi forestiere’’ , aprobate cu Ordinul nr.
173/2003, precum și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga
durată de exploatare a sectorului supus defrișării.
3.9. Exploatarea materialului lemnose va executa fără închiderea circulației rutiere pe
sectorul de drum determinat, asigurând o fluență corespunzătoare a traficului pe toată durata
execuției lucrării.
3.10. Exploatarea masei lemnoase adjudecate prin licitație poate începe dupa
constituirea garanției de bună execuție a contractului.Predarea zonei de siguranță a
drumurilor județene se va face pe baza de proces verbal, de către împuternicitul Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges. Din partea cumpărătorului, la predare, trebuie să
asiste o persoană împuternicită special pentru preluarea masei lemnoase care constituie
obiectul defrișării, persoana care va semna procesul verbal de predare.
4. TERMEN DE EXECUȚ
ȚIE
4.1. Lucrarea va fi încheiată în maxim 90 (nouazeci) de zile lucrătoare de la data
obținerii autorizației de exploatare, iar în cazuri excepţionale se prelungeşte.
5. RECEPȚ
ȚIA LUCRĂRILOR
După finalizarea lucrărilor de exploatare masa lemnoasă pe picior, reprezentanții
Ocolului Silvic Musatesti vor proceda la recepția zonei de siguranță a drumurilor județene de
pe care s-a exploatat materialul lemnos și vor întocmi un ,,Proces verbal de recepție a
lucrărilor de exploatare a masei lemnoase’’. La finalizarea integral a lucrărilor, cumpărătorul
și Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges-gestionar vor încheia ,,Procesul verbal de
recepție la terminarea lucrarilor” . Dacă în procesul final de recepție la terminarea lucrărilor
nu sunt notificate obiecțiuni (lucrări neterminate, remedieri, curătirea terenului), bună
execuție se poate returna ofertantului căștigător în termen de 14 zile de la semnarea atunci
garanția de procesului
verbal de recepție finală.

6. MODALITAȚ
ȚI DE PLATĂ
6.1. Prestatorul are obligația de a efectua plata masei lemnoase adjudecate, conform
esalonarii la exploatare prevazuta in contract
7. SANCȚ
ȚIUNI, PENALITĂȚ
ȚI
În cazul nerespectării de către cumpărător a termenului de finalizare a contractului sau
a altor cerințe din prezentul caiet de sarcini, acesta va suporta penalități de 0,01 % din
valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 50 % din valoarea
totală a contractului. Penalitățile se vor reține de către vânzător din garanția de bună execuție
a contractului iar diferențele vor fi recuperate de la cumpărător.
8.ALTE CONDIȚ
ȚII
8.1. Ofertantul își va lua toate măsurile necesare pentru a evita producerea de daune
terțelor părți (deteriorare de instalatii situate în apropierea drumurilor, degradarea culturilor
agricole si a fondului forestier ce nu intra in exploatare). În cazul producerii unor astfel de
daune, ofertantul este direct răspunzator de daunele provocate și va suporta valoarea
despăgubirilor aferente daunelor provocate.
8.2. La terminarea exploatării întregii cantități de masă lemnoasă, cumpărătorul are
obligația de a strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crengi și vârfuri sub 2 cm
grosime, lemn putregăios) în grămezi ce vor fi deasemenea evacuate din zona drumului.
8.3. Se interzice cumpărătorului depozitarea masei lemnoase rezultată din defrișare pe
marginea drumurilor județene, naționale sau în parcări, deoarece pot constitui obstacole în
desfășurarea în bune condiții a circulației rutiere.
8.4. Deasemeni se interzice târârea sau semitârârea materialului lemnos pe drumurile
publice din zona supusă exploatării.
8.5. După terminarea lucrărilor de exploatare și transportul masei lemnoase, inclusiv a
resturilor nevalorificabile, ofertantul este obligat să dezafecteze instalațiile și construcțiile
anexe provizorii, aducâd terenurile ocupate la starea iniţială.
8.6 Conform art. 41, alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată și actualizată, este interzisă efectuarea transportului cu vehicule
rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu
depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor
maxime admise revăzute în anexele nr. 2 și 3 ale ordonanței mai sus menționate.
Deasemenea, în conformitate cu art. 43, lit. b din acelaș act normativ, este interzisă intrarea pe
drum a vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea, prin scurgere din
vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcție sau de alte materii.
8.7.In situația utilizării de automacarale, calarea acestora se va face numai cu cale din
lemn. Este strict interzisă calarea macaralelor direct pe imbrăcămintea asfaltică. Însușirea
prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toti ofertanții
participanți la licitație, acesta urmând să facă parte integrantă din contractul de vânzarecumpârare ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.
9. ANEXE LA PREZENTUL CAIET DE SARCINI

9.1. Actul de punere în valoare:-nr. 2/02.08.2018 eliberat de către Ocolul Silvic
Cotmeana;
NOTA:
VANZAREA MASEI LEMNOASE PRIN NEGOCIERE
Pretul este ferm si este exprimat in lei. Pretul de pornire la negociere nu poate fi
mai mic decat pretul prevazut in documentatie.
Ofertantii sunt obligati sa constituie o garantie de buna executie de 5% din
valoarea contractului.
Ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ii vor fi solicitate
urmatoarele:
-Certificate fiscale privind obligatiile fiscal catre bugetul local si bugetul de stat;
-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte faptul ca operatorul
economic are cod CAEN corespunzator obiectului contractului.
- certificat de atestere/reatestare emis de Ministerul Mediului ,Apelor si
Padurilor pentru activitatea de exploatare forestiera.
-Declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii restante fata de
administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii administrative
teritoriale si/sau fata de proprietar.
Documentele se depun la registratura unitatii in plic inchis.
Criteriul de adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
financiar.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.
Nr.______ din ____________2018

A P R OB A T ,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT,
SECRETAR JUDET
VOICA IONEL

RAPORT
privind aprobarea valorificarii volumului brut
de masa lemnoasa pe picior, existent in zona de
siguranta a drumului judetean D.J.678G Radutesti-Ciomagesti

Avand in vedere Contractul de Administrare nr.13398/01.11.2010
incheiat intre Consiliul Judetean Arges si R.A.J.D. Arges in Actul de punere
in valoare nr.1/03 .august 2018.
In conformitate cu preturile de referinta aprobate prin Decizia
Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.
Nr.535/25.10.2017.
Va supunem spre aprobare valorificarea unui volum de 233 mc masa
lemnoasa.Pretul de pornire a licitatiei este de 86,68 lei/mc.
Date fiind cele mentionare mai sus, va adresam rugamintea de a
introduce pe Ordinea de zi a Sedintei Ordinare a Consiliului Judetean din luna
august 2018, acest punct.

DIRECTOR GENERAL
ING.ALINA NICOLAU

S.M.L.P.G.C.
SEF SERVICIU
CATALIN SOVAR

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

PUNCTUL_13-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de
siguranță
ță a drumului județean DJ 703B Morărești - Uda
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean,
eţean, însoţită de Raportul nr.
nr.13184/20.08.2018 al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
R.A.;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin.2, lit.d) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată;
H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
Contractul de administrare nr. 13398/01.11.2010 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.;
R.A.
Actul de punere în valoare nr. 1/03.08.2018;
Decizia Directorului General al Regiei Naționale
Na
a Pădurilor – Romsilva nr.
535/25.10.2017;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, şi K5;
Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115
15 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicat
republicată și actualizată
actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă valorificarea unui volum brut de 374 mc masă lemnoasă pe
picior existentă în zona de siguran
siguranță a drumului județean DJ 703B Morărești Uda, prețul
țul de pornire al licitației fiind de 75,90 lei/mc.
ART.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind licitația
licitația publică, având ca obiect
vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzute la art.1, conform Anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
râre.

ART.3. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă şi
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.____

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/__________

CAIET DE SARCINI
EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR

1. OBIECTUL LICITAŢIEI
Prezentul Caiet de sarcini se aplică la executarea lucrărilor de: Exploatare masă
lemnoasă pe picior din zona de siguranță a drumului judetean DJ 703 B Moraresti-Uda ,
potrivit actului de punere în valoare.
2. VOLUMUL LUCRĂRILOR
Cantitatea de material lemnos pentru care se solicită exploatarea este: 374 mc,550
arbori. Pretul de pornire a licitatiei este de 75,90 lei/mc.
3. DESCRIEREA LUCRĂRII
Cantitatea de material lemnos ce trebuie exploatata este din zona de siguranță a
drumului judetean DJ 703 B, 550 arbori .
3.1. Materialul lemnos din zona de siguranta a drumului județean DJ 703 B potrivit
actului de punere în valoare este compusă din specia plop și tei. Fazele de lucru pentru
curăţirea terenului vor cuprinde :
-curăţirea arborilor;
-depozitarea materialului lemnos
-încărcarea în autovehicule şi evacuarea materialului lemnos din zonă.
Doborârea arborilor va începe după pregătirea prealabilă a locului de muncă, pregătire care va
consta din:
-semnalizarea punctului de lucru: (platformă primară)
-doborârea crengilor agăţate ;
-curăţirea terenului de căzături ;
Direcţia de cădere a arborelui va fi stabilită de şeful echipei şi va fi comunicată
muncitorilor pentru evitarea unor accidente.
3.2. Dacă arborii ce urmează a fi tăiaţi sunt în apropierea unei reţele electrice, care ar
putea fi periclitată prin căderea lor, ofertantul îşi va lua măsuri pentru a evita producerea de
accidente prin electrocutare şi va înştiinţa proprietarul reţelei electrice cu privire la lucrările
de tăiere.
3.3. În cazul când există suprafeţe agricole marginale drumului ofertantul este obligat
să ceară acceptul propietarului terenului pentru doborârea arborilor pe acesta. Pe pante
înclinate, cu înclinarea mai mare de 10 grade, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba
de nivel, ţinându-se seama de direcţia indicată de tehnologia de scoatere și utilajul folosit
pentru această operaţie.

3.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatei măsurată pe
partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia iar la arborii mai groşi
de 30 cm să nu depăşească 10 cm.
3.5. Tapa se va executa la adâncimea de 1/2 -1/3 din grosimea arborelui pe partea
corespunzătoare direcției de cădere. Este interzis să se execute tapa la mai multi arbori odată
și a lăsa arborele tapat nedoborât. Este interzisă doborarea arborilor pe timp de furtună, ceață
densă, polei, ninsoare, ploaie torențială sau întuneric. Secționarea trunchiurilor va începe
după sprijinirea și fixarea acestora pe pământ.
3.6. Ofertantul este obligat să introducă pe sectorul exploatat gama de utilaje adecvate
tehnologiei de exploatare. De asemeni este obligat să folosească pe fluxul tehnologic personal
care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută.
3.7. Orice eveniment în activitatea de defrișare (accidente, incendii, etc.) ramâne în
exclusivitate în răspunderea ofertantului.
3.8. La toate lucrările se vor avea în vedere dispozițiile prevazute în ,,Norme
specificede protectia muncii în exploatări și transporturi forestiere’’ , aprobate cu Ordinul nr.
173/2003, precum și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga
durată de exploatare a sectorului supus defrișării.
3.9. Exploatarea materialului lemnose va executa fără închiderea circulației rutiere pe
sectorul de drum determinat, asigurând o fluență corespunzătoare a traficului pe toată durata
execuției lucrării.
3.10. Exploatarea masei lemnoase adjudecate prin licitație poate începe dupa
constituirea garanției de bună execuție a contractului.Predarea zonei de siguranță a
drumurilor județene se va face pe baza de proces verbal, de către împuternicitul Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges. Din partea cumpărătorului, la predare, trebuie să
asiste o persoană împuternicită special pentru preluarea masei lemnoase care constituie
obiectul defrișării, persoana care va semna procesul verbal de predare.
4. TERMEN DE EXECUȚ
ȚIE
4.1. Lucrarea va fi încheiată în maxim 90 (nouazeci) de zile lucrătoare de la data
obținerii autorizației de exploatare, iar în cazuri excepţionale se prelungeşte.
5. RECEPȚ
ȚIA LUCRĂRILOR
După finalizarea lucrărilor de exploatare masa lemnoasă pe picior, reprezentanții
Ocolului Silvic Musatesti vor proceda la recepția zonei de siguranță a drumurilor județene de
pe care s-a exploatat materialul lemnos și vor întocmi un ,,Proces verbal de recepție a
lucrărilor de exploatare a masei lemnoase’’. La finalizarea integral a lucrărilor, cumpărătorul
și Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges-gestionar vor încheia ,,Procesul verbal de
recepție la terminarea lucrarilor” . Dacă în procesul final de recepție la terminarea lucrărilor
nu sunt notificate obiecțiuni (lucrări neterminate, remedieri, curătirea terenului), bună
execuție se poate returna ofertantului căștigător în termen de 14 zile de la semnarea atunci
garanția de procesului
verbal de recepție finală.

6. MODALITAȚ
ȚI DE PLATĂ
6.1. Prestatorul are obligația de a efectua plata masei lemnoase adjudecate, conform
esalonarii la exploatare prevazuta in contract
7. SANCȚ
ȚIUNI, PENALITĂȚ
ȚI
În cazul nerespectării de către cumpărător a termenului de finalizare a contractului sau
a altor cerințe din prezentul caiet de sarcini, acesta va suporta penalități de 0,01 % din
valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 50 % din valoarea
totală a contractului. Penalitățile se vor reține de către vânzător din garanția de bună execuție
a contractului iar diferențele vor fi recuperate de la cumpărător.
8.ALTE CONDIȚ
ȚII
8.1. Ofertantul își va lua toate măsurile necesare pentru a evita producerea de daune
terțelor părți (deteriorare de instalatii situate în apropierea drumurilor, degradarea culturilor
agricole si a fondului forestier ce nu intra in exploatare). În cazul producerii unor astfel de
daune, ofertantul este direct răspunzator de daunele provocate și va suporta valoarea
despăgubirilor aferente daunelor provocate.
8.2. La terminarea exploatării întregii cantități de masă lemnoasă, cumpărătorul are
obligația de a strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crengi și vârfuri sub 2 cm
grosime, lemn putregăios) în grămezi ce vor fi deasemenea evacuate din zona drumului.
8.3. Se interzice cumpărătorului depozitarea masei lemnoase rezultată din defrișare pe
marginea drumurilor județene, naționale sau în parcări, deoarece pot constitui obstacole în
desfășurarea în bune condiții a circulației rutiere.
8.4. Deasemeni se interzice târârea sau semitârârea materialului lemnos pe drumurile
publice din zona supusă exploatării.
8.5. După terminarea lucrărilor de exploatare și transportul masei lemnoase, inclusiv a
resturilor nevalorificabile, ofertantul este obligat să dezafecteze instalațiile și construcțiile
anexe provizorii, aducâd terenurile ocupate la starea iniţială.
8.6 Conform art. 41, alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată și actualizată, este interzisă efectuarea transportului cu vehicule
rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu
depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor
maxime admise revăzute în anexele nr. 2 și 3 ale ordonanței mai sus menționate.
Deasemenea, în conformitate cu art. 43, lit. b din acelaș act normativ, este interzisă intrarea pe
drum a vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea, prin scurgere din
vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcție sau de alte materii.
8.7.In situația utilizării de automacarale, calarea acestora se va face numai cu cale din
lemn. Este strict interzisă calarea macaralelor direct pe imbrăcămintea asfaltică. Însușirea
prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toti ofertanții
participanți la licitație, acesta urmând să facă parte integrantă din contractul de vânzarecumpârare ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.

9. ANEXE LA PREZENTUL CAIET DE SARCINI
9.1. Actul de punere în valoare:-nr. 1/03.08.2018 eliberat de către Ocolul Silvic
Cotmeana;
NOTA:
VANZAREA MASEI LEMNOASE PRIN NEGOCIERE
Pretul este ferm si este exprimat in lei. Pretul de pornire la negociere nu poate fi
mai mic decat pretul prevazut in documentatie.
Ofertantii sunt obligati sa constituie o garantie de buna executie de 5% din
valoarea contractului.
Ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar ii vor fi solicitate
urmatoarele:
-Certificate fiscale privind obligatiile fiscal catre bugetul local si bugetul de stat;
-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte faptul ca operatorul
economic are cod CAEN corespunzator obiectului contractului.
- certificat de atestere/reatestare emis de Ministerul Mediului ,Apelor si
Padurilor pentru activitatea de exploatare forestiera.
-Declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii restante fata de
administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii administrative
teritoriale si/sau fata de proprietar.
Documentele se depun la registratura unitatii in plic inchis.
Criteriul de adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
financiar.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.
Nr.______ din ____________2018

A P R OB A T ,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT,
SECRETAR JUDET
VOICA IONEL

RAPORT
privind aprobarea valorificarii volumului brut
de masa lemnoasa pe picior, existent in zona de
siguranta a drumului judetean D.J.703B Moraresti - Uda

Avand in vedere Contractul de Administrare nr.13398/01.11.2010
incheiat intre Consiliul Judetean Arges si R.A.J.D. Arges in Actul de punere
in valoare nr.1/03 .august 2018.
In conformitate cu preturile de referinta aprobate prin Decizia
Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.
Nr.535/25.10.2017.
Va supunem spre aprobare valorificarea unui volum de 374 mc masa
lemnoasa.Pretul de pornire a licitatiei este de 75,90 lei/mc.
Date fiind cele mentionare mai sus , va adresam rugamintea de a
introduce pe Ordinea de zi a Sedintei Ordinare a Consiliului Judetean din luna
august 2018, acest punct.

DIRECTOR GENERAL
ING.ALINA NICOLAU

S.M.L.P.G.C.
SEF SERVICIU
CATALIN SOVAR

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

PUNCTUL_14-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind declanșarea
șarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului
Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeșș R.A. pentru
mandatul 2019-2023
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea
unerea de motive prezentată de Preşedintele
Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr.. 13290/21.08.2018 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Corporativă
Având în vedere:
Art. 91, alin. (1), lit. a din Legea nr. 215/2001 a administra
administrației publice
locale, republicată și actualizată;
Art.3, pct.1, lit. b) coroborat cu art.5, alin.(3), art.12, alin.(3) și art.64^1,
alin.(1)și
și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice,
publice aprobată prin Legea nr. 111/2016;
H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor
Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
publice
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 158/25.08.2010 privind
înființarea
țarea Regiei Autonome Județene de
d Drumuri Argeș R.A.;;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 151/29.06.2017 privind
aprobarea Profilului Consiliului de Administrație
Administrație și Profilului
candidatului pentru poziția
poziția de membru în Consiliul de Administrație al
Regiei Autonome Județene
Jude
de Drumuri Argeș R.A.;
Dispoziția
ția Președintelui nr. 526/22.08.2018 privind aprobarea Scrisorii de
așteptări
șteptări în vederea desemnării membrilor consiliului
ului de Administra
Administrație al
Regiei Autonome Județene
Jude
de Drumuri Argeș R.A.,, pentru mandatul
2019-2023;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
republicat și actualizată
actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă declanșarea
șarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului
de Administrație al Regiei Autonome Jude
Județene de Drumuri Argeșș R.A. pentru
mandatul 2019-2023.

ART.2. Procedura de selecție va fi derulată de către o comisie de selecţie
constituită la nivelul Consiliului Județean Argeș, conform prevederilor legale.
ART.3. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și Serviciul
Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A..

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ

IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

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

Se aprobă,
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
Avizat
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru mandatul 2019-2023
2019
al
Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. este persoana juridica romana de
interes judetean care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean
Arges, pe baza dee gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor si
regulamentului de organizare si functionare propriu, avand in administrare intreaga retea de
drumuri din domeniul public al judetului Arges.
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. deruleaza
deruleaza activitati privind
administrarea, intreţinerea şi exploatarea drumurilor judetene în scopul desfaşurării traficului
rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi coordoneaza dezvoltarea unitara a întregii reţele
de drumuri din judeţul Argeş.
În data
ata de 01.05.2001 Serviciul Public de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Județene Argeș s-a înființat
țat ca serviciu public de interes județean, prin reorganizarea
Serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Județean,
Județean, conform Hotărârii Consiliului
Județean
țean Argeș nr.47/27.04.2001.
Începând cu data de 01.03.2005 s-a
s a reorganizat conform Hotărârii Consiliului
Județean
țean Argeș nr. 18/24.02.2005 în Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor
Județene
țene Argeș, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea
subordinea Consiliului Jude
Județean Argeș.
Din data de 01.01.2006 Direc
Direcția
ția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor
Județene
țene se reorganizează, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 153/20.12.2005,
în Direcția
ția Generala pentru Administrare, Întreținere
Întrețin
și Reparații Drumuri și Poduri Județene
Argeș.
Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă, conform Hotărârii Consiliului Județean
Jude
Argeșș nr. 82 din 23.06.2010, reorganizarea Direcției Generale pentru Administrare, Întreținere
și Reparații Drumuri și Podurii Jude
Județene
țene Argeș în Direcția Generala de Drumuri Județene
Argeș.
În data de 01.09.2010 s-aa înființat,
înființat, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
158 din 25.08.2010, Regia Autonoma Județeană
Județeană de Drumuri R.A, cu sediul în Municipiul
Pitești, strada George Coșbuc
șbuc nr. 40 prin reorganizarea Direcției Generale de Drumuri
Județene
țene Argeș. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., înfiinţată prin

reorganizarea Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene Argeş, în baza H.C.J. Argeş nr.
158/2010, funcţionand cu statut de regie autonoma.
Conducerea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges se exercita prin:
•
Consiliul Judetean Arges, autoritate tutelara sub autoritatea careia regia autonoma isi
desfasoara activitatea;
•
Consiliul de Administratie si Directorul General, organe de conducere a regiei
autonome selectionate in baza prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta
corporativa a institutilor publice.
Avand in vedere urmatoarele:
•
Prevederile OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016
•
Necesitatea punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv lansarea procedurii de selectie a
candidatilor pentru patru posturi de membri ai Consiliului de Administratie al Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges, cu respectarea principiilor privind transparenta,
nediscriminarea, tratamentul egal si cu luarea in considerare a specificului domeniului de
activitate al acestei unitati, este necesara declansarea procedurii de selectie pentru 4 (patru)
posturi de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges R.A.
•
Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.151/29.06.2017 privind aprobarea profilului
consiliului de administratie si profilului candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de
administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA
•
Scrisoarea de asteptari, elaborata in conformitate cu prevederile HG 722/2016, si
aprobata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr. 435 / 26.05.2017, in
calitate de conducator al autoritatii publice tutelare.
•
Art.91, alin (1) lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată;
•
Anexa nr. 1, Capitolul I, secţiunea a 8-a - Tipuri de criterii de selecţie, Art. 34 lit. (b),
secţiunea a 9-a - Profilul candidatului pentru poziţia de membru în consiliu, Art. 36, alin.(1)
din Hotararea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice,
vă rugăm să aprobaţi supunerea spre analiză şi dezbatere în sedinta ordinara a
Consiliului Judeţean Arges din luna august proiectul de hotărâre privind:

•

aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru mandatul 2019-2023 al Consiliul
de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. incepand cu
data adoptarii prezentei hotarari, ce urmeaza a fi derulata de catre o comisie de selectie
organizata la nivelul Serviciului Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa.

Consilier Juridic
SMLPGC
Directia Juridica
Administratie Publica Locala
Veronica Stroe
Întocnit:
Bogdan Spiridon

Șef Serviciu
Cătălin ȘOVAR

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 aprobarea Regulamentului
egulamentului Local de Implicare a Publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate în
competența
ța de aprobare a Consiliului Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş ;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele
reşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 13350/22.08.2018 al Direcţiei Amenajarea Teritoriului
și Urbanism.
Având în vedere:
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
urbanismul
modificată și completată;
Art.91, alin.3, lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism,
urbanism cu modificările și completările
ulterioare;
Rapoartele comisiilor
omisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă
obă Regulamentul Local de Implicare a Publicului în elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate în competen
competența de
aprobare a Consiliului Județean
Jude
Argeș, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Direcţia Amenajarea Teritoriului și Urbanism va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

APROB
PREŞEDINTE
Constantin Dan
MANU
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
privind aprobarea
REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI
în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Argeș
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, participarea publicului la activităţile de
amenajare a teritoriului constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor
la aceste activităţi, iar autorităţile administraţiei publice au responsabilitatea informării și consultării
publicului, având obligația organizării, desfăşurării şi finanţării procesului de participare a publicului
în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului. Informarea şi consultarea publicului se desfăşoară
diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului, se
face în toate etapele de elaborare sau revizuire a documentației și se finalizează cu Raportul de
finalizare a informării și consultării publicului.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea privind
informarea şi consultarea publicului pentru planurile de amenajare a teritoriului revine autorităţilor
administraţiei publice responsabile cu aprobarea planurilor, iar pentru stabilirea modului specific de
aplicare a metodologiei aprobate prin Ordinul sus-menționat, autorităţile administraţiei publice
locale au obligaţia să adopte Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului pentru care au responsabilităţi de aprobare conform legii.
Astfel, Consiliului Judeţean Argeş îi revine responsabilitatea elaborării și aprobării Regulamentului
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Argeș, denumit în continuare Regulament
local.
Regulamentul local a fost întocmit de D.A.T.U. împreună cu Compartimentul Comunicare și
promovare conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare şi
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare, a fost avizat conform legii de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și
urbanism (C.T.A.T.U.) a Consiliului Județean Argeș în ședința din data de 07.08.2018 și se adresează
tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de planuri de amenajarea teritoriului, precum şi

tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de planuri de amenajarea
teritoriului aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Argeș.
Față de cele de mai sus, vă rugăm să supuneți dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Județean Argeș Regulamentul local, pe care îl anexăm prezentului Raport.
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PUNCTUL_16-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
țului Argeș
Argeș,
pe anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele
Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 13227/20.08.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele
finan
publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
Avizul secretarului județului
țului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin.
a
(1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
republicat și actualizată
actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș,
ș, 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 16 mii lei pentru finanțarea
finan
unor cheltuieli de capital pentru Unitatea
de Asistență Medico-Socială
Socială Rucăr, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2,
2 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă actualizarea “Programului de investi
investiții
ții publice pe grupe de
investiții
ții 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. 13227/20.08.2018

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

RAPORT
Prin adresa nr.17874/30.07.2018 Directia de Sanatate Publica Arges ne
comunica alocarea sumei de 307 mii lei reprezentand “Transferuri din bugetul
de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociala”, respectiv pentru asigurarea unor drepturi salariale devenite executorii
in perioada 01.01.2014-31.12.2018. Influentele acestor modificari sunt
prezentate atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in Anexele nr.1
si nr.2.
In cadrul sesiunii de finantare a manifestarilor, actiunilor si proiectelor
prilejuite de aniversarea Centenarului Romaniei si a Primului Razboi Mondial
Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a comunicat cu adresa nr.
433/18.07.2018 decizia de aprobare a Proiectelor “Expozitie – Lupta pentru
Romania – contributia neamului Golescu la realizarea idealului national
romanesc”, proiect propus de Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti si
“Cine’Marele Razboi”, proiect propus de Centrul Cultural Judetean Arges.
Serviciul Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism solicita,
potrivit referatului nr. 13187/20.08.2018, ca urmare incasarii sumei de 157 mii
lei de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, pentru desfasurarea
manifestarilor mentionate mai sus, actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti cu suma de 37 mii lei, respectiv
al Centrului Cultural Judetean Arges cu suma de 120 mii lei, conform anexelor 1
si 2.
Prin adresa nr.12518/06.08.2018 Serviciul Financiar Contabilitate solicita
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 7 mii lei reprezentand

plati efectuate in anii precedenti si incasate in anul curent, influenta ce se
regaseste in Anexa nr.1.
In baza contractului de sponsorizare nr.26/30.06.2017 al carui beneficiar
este Centrul de Copii “Sfantul Andrei” din cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a fost virata suma de 4,22 mii lei.
Astfel, propunem actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma
mentionata mai sus, conform Anexei nr.1.
Prin adresele nr. 265/13.08.2018 si 1402/13.08.2018 Unitatile de
Asistenta Medico-Sociala Calinesti si Suici ne comunica faptul ca sumele
aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”, sume finantate din transferuri de la
bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica sunt insuficiente pentru
achitarea drepturilor de personal aferente trimestrului III. In vederea asigurarii
cheltuielilor mentionate mai sus, s-a analizat executia bugetara la celelalte
unitati. Din analiza a rezultat ca pana la aceasta data Unitatea de Asistenta
Medico-Sociala Domnesti inregistreaza economie la cheltuielile de personal,
fapt pentru care propunem redistribuirea creditelor bugetare, conform anexelor 1
si 2.
Prin adresa nr. 290/02.08.2018 Unitatea de Asistenta Medico-Sociala
Rucar solicita alocarea sumei de 16 mii lei pentru urmatoarele obiective de
investitii: sistem de supraveghere video (13 mii lei) si sistem de detectie si
avertizare efractie (3 mii lei).
Conform art.58 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006,
actualizata cu modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local
rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se
utilizeaza pe baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare…”. Deoarece finantarea cheltuielilor
mentionate mai sus se face din sectiunea de dezvoltare, propunem alocarea
sumei de 16 mii lei din excedentul bugetului local la data 31.12.2017,
influentele fiind prezentate in Anexele nr.1, nr.2 si nr.3.
Cu adresa nr. 2035/31.07.2018 Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti
solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 50 mii lei
reprezentand venituri proprii, influenta ce se regaseste in Anexa nr.2.
Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea Iasului solicita prin
adresa nr.9522/08.08.2018 suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu
suma de 4 mii lei reprezentand venituri din inchirieri si cu suma de 9 mii lei
reprezentand sponsorizare conform contractului incheiat cu SC DR. OETKER
RO SRL. Influentele acestor modificari sunt prezentate in Anexa nr.2.
Spitalul de Recuperare Bradet solicita prin adresa nr.4607/09.08.2018
suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 6 mii lei
reprezentand penalitatati incasate pentru neexecutarea la termen a unor lucrari si
venituri din valorificarea unor bunuri casate, suma urmand sa fie utilizata pentru
cheltuieli de capital. Influentele acestor modificari sunt prezentate 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.2684/02.08.2018 a Spitalul de Psihiatrie Vedea,
2041/09.08.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, adresa
nr.6198/27.07.2018 a Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti, adresa
nr.28721/13.08.2018 a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti coroborata cu
adresa nr.18858/09.08.2018 a Directiei de Sanatate Publica Arges, adresa nr.
nr.4607/09.08.2018
a
Spitalului
de
Recuperare
Bradet,
adresa
nr.1429/08.08.2018 a Centrului de Ingrijire si Asistenta Bascovele prin care
solicita utilizarea sumelor disponibile intre proiecte de investitii sau modificarea
denumirii unor obiective 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 nr.2, actualizarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii
si surse de finantare conform Anexei nr.3.
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