CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind modificarea statului de funcţii şi organigramei “Complexului de
locuinte protejate Tigveni” şi a Hotărârii nr. 131/2013 a Consiliului
Judeţean Argeş
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul comun nr. 11392/12.09.2013 al D.G.A.S.P.C. Arges si
Serviciului Resurse Umane din cadrul consiliului judetean ;
Avand in vedere:
Proiectul „Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupationala Tigveni” finanat prin Programul Operaţional pentru
Persoane cu Dizabilităţi - Componentă a Proiectului privind Incluziunea
Socială, de Banca Internaţionala pentru Reconstructie şi Dezvoltare;
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, actualizată
H.G.nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale ;
Avizul nr. 22299/17.09.2013 al Direcţiei Protecţia Persoanelor cu
Dizabilităţi din cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice
Art. 91 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
completata, modificata si republicata;
Rapoartul comisiilor de specialitate K3 si K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART.1. Se aprobă înfiinţarea Locuinţei Protejate nr.1 Tigveni din cadrul
„Complexului de locuinte protejate Tigveni”cu sediul în comuna Tigveni , jud.
Argeş. Organigrama si statul de functii al Locuinţei Protejate nr.1 sunt prevăzute
în anexele 1 şi 2.
ART.2. Se aprobă înfiinţarea Locuinţei Protejate nr.2 Tigveni din cadrul
„Complexului de locuinte protejate Tigveni”, cu sediul în comuna Tigveni , jud.
Argeş. Organigrama si statul de functii al Locuinţei Protejate nr.1 sunt prevăzute
în anexele 3 şi 4.

ART.3. Locuinţele Protejate nr. 1 – 2 se organizează în ”Complexul de locuinte
protejate Tigveni”, cu sediul in comuna Tigveni, judetul Arges, componenta
functionala fara personalitate juridica, aflata in subordinea D.G.A.S.P.C. Arges .
ART.4. Se aproba organigrama si statul de functii ale Locuinţelor Protejate nr.12 Tigveni din cadrul ”Complexului de locuinte protejate Tigveni”,conform
anexelor 5 si 6, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.5. Locuinţele Protejate nr.1-2 Tigveni din cadrul Complexului de locuinte
protejate Tigveni isi vor incepe activitatea dupa finalizarea procesului de
restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni.
ART.6.Directia Economica si D.G.A.S.P.C. Arges vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
ART.7. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea :
Institutiei Prefectului judetului Arges;
Directiei de Dezvoltare si Proiecte ;
Serviciului Resurse Umane – C.J.Arges ;
D.G.A.S.P.C. Arges.
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