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PUNCTUL_1-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare dintre
Consiliul Judeţean Argeş şi Agenţia Naţională Antidrog
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 16548/12.10.2018 al Direcției Juridice Administrație
Publică Locală ;
Având în vedere:
 Art. 2, alin. 3 din H.G. nr. 411/2011 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
Antidrog, actualizată;
 Art. 3 din H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog
2013 - 2020 si a Planului de acțiune în perioada 2013 – 2016 pentru
implementarea Strategiei naționale antidrog 2013- 2020;
 Art. 91 alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. a) şi art. 102, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 157/13.08.2015 prin care s-a
aprobat încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean
Argeș și Ministerul Afacerilor Interne-Agenția Națională Antidrog;
 Adresa nr. 4858583/08.10.2018 a Centrului Regional de Prevenire şi
Consiliere Antidrog Argeș înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
16219/09.10.2018.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare dintre Consiliul
Judeţean Argeş şi Agenţia Naţională Antidrog cuprins în anexă, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

ART.2. Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire şi
Consiliere Antidrog Argeș și Direcția Juridică Administrație Publică Locală vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
 Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire şi
Consiliere Antidrog Argeș .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Nr._______ _/_______________.
APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
Prin H.C.J. Argeș nr. 157/ 13.08.2015 s-a aprobat încheierea unui Protocol de colaborare
între Consiliul Județean Argeș și Ministerul Afacerilor Interne-Agenția Națională Antidrog .
În temeiul art.2, alin.(3) din H.G. nr. 461/2011 (*actualizată*) privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, a H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei
naţionale antidrog 2013-2020, a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea
Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, precum și a Strategiei Locale Antidrog Argeș, s-a
încheiat Protocolul de colaboare înregistrat sub nr. 11461/ 24.08.2015 la Consiliul Județean
Argeș și sub nr. 3252648/ 12.10.2015 la Agenția Națională Antidrog, anexă la hotărârea mai sus
menționată.
Ținând cont de faptul că rolul părţilor semnatare a protocolului de colaborare este acela de a
asigura un cadru legal de cooperare între cele două părți, în vederea desfășurării de activități
comune legate de domeniul reducerii de droguri, la nivel local, prin realizarea de proiecte de
prevenire a consumului de droguri în școală, familie ,comunitate, Agenția Națională Antidrog
prin adresa nr. 4858583/ 08.10.2018 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
16219/09.10.2018, solicită aprobarea Actului adițional de prelungire a Protocolului de
colaborare, conform prevederilor art.4 din Protocol.
În conformitate cu prevederile prevederile art. 91 - (1), lit. e) , (6), lit. a) şi art. 102 , alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (**republicată**) (*actualizată*),
propunem inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1, inregistrat
la Consiliul Județean Argeș sub nr.16403/11.10.2018.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Alisa CIOBANU
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PUNCTUL_2-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul
,,Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de
Pediatrie Piteşti’’, a Studiului de fezabilitate mixt și
a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 16735/16.10.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Programul Operational Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea
accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar,
in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A-Ambulatorii;
 Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul ,,Extinderea, modernizarea şi dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti’’ în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programul Operațional Regional 2014- 2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A-Ambulatorii.

ART.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate Mixt pentru proiectul ,,Extinderea,
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie
Piteşti’’, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Extinderea, modernizarea şi
dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti”, în cuantum
de 12.707.901,92 lei (inclusiv TVA) conform anexei 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 2.063.453,91 lei
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 212.889,00 lei
reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extinderea, modernizarea şi dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti’’ conform anexei 3,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ,,Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului
Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti’’, pentru implementarea proiectului în
condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Argeș.

ART.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi
identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
ART.7. Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță, întreținere ale proiectului
,,Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de
Pediatrie Piteşti’’, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor
suporta de către UAT-Județul Argeș.
ART.8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan MANU să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare
în numele Județului Argeș.

ART.9. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.10. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA
APROB,
PREŞEDINTE

Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona BRĂTULESCU
Avizat de legalitate,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea proiectului cu titlul
,,Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de
Pediatrie Piteşti’’, a Studiului de fezabilitate mixt și
a cheltuielilor legate de proiect
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş intenţionează să depună
proiectul cu titlul Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului de Pediatrie Piteşti’’in vederea obţinerii finanţării comunitare, în cadrul
Programul Operational Regional 2014- 2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesibilitatii
serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru
zonele sarace si izolate , Operatiunea A-Ambulatorii.
Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunătăţirea nivelului de
sănătate al populaţiei tinere copii si tinerii in varsta de pana la 18 ani din Judetul
Arges si din zone limitrofe (Olt, Dambovita,Teleorman si Valcea), prin asigurarea de
servicii medicale complexe, ( care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru
populaţia locală), cu cel putin 10% .
Obiectivul specific vizeaza extinderea, modernizarea si dotarea ambulatoriului
integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti.
Prin realizarea investitiei se imbunatateste eficienta si sustenabilitatea
serviciilor integrate centrate pe pacient si a tratamentului patologiilor complexe care

necesita o abordare integrata in cadrul spitalelor judetene de urgenta. Toate masurile
luate vor conduce implicit la :
 cresterea gradului de sanatate si de satisfactie al pacientilor;
 scurtarea timpului de investigatii si implicit al timpului de recuperare in
situatia diverselor traumatisme;
 cresterea indicatorilor de performanta ai Spitalului de Pediatrie Pitesti.
 reducerea inechitatii in accesul la serviciile de sanatate la nivel regional si
local.

Avand in vedere termenul limita de depunere a cererilor de finantare pentru POR
2014-2020, AXA 8, Prioritatea de investitii 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de
sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si
izolate , Operatiunea A-Ambulatorii, 21.10.2018, orele 12.00, si urmare a celor
prezentate mai sus, va rugam sa fiti de acord cu inscrierea pe ordinea de zi in cadrul
sedintei extraordinare de Consiliu Judeţean Argeş din 19 octombrie 2018, a Proiectului
de Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Extinderea, modernizarea şi
dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti’’, aprobarea
Studiului de fezabilitate mixt, Bugetul proiectului si Sursele de finanţare.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Întocmit,
Laliu Tatiana
Anica Diana
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PUNCTUL_3-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului cu titlul
,,Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de
Urgență Pitești’’, a Studiului de fezabilitate mixt și
a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreședintele consiliului
județean şi Raportul nr. 16692/16.10.2018 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Programul Operational Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea
accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar,
in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A-Ambulatorii;
 Art. 91 alin. 3 lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă proiectul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,Operatiunea A, P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7
regiuni - cod apel POR/266/8.

ART 2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate mixt pentru pentru proiectul „Extinderea
şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti”,
conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extinderea şi dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti”, în cuantum
de 13.443.259,46 lei (inclusiv TVA), conform anexei 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 2.742.509,46 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.015,05 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti”, conform anexei 3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti”, pentru implementarea proiectului în
condiții optime, se vor asigura din bugetul Județeului Argeș.
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi
identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
ART 7. Dotările propuse în Nota conceptuală nr.8238/23.05.2018 se vor
achiziționa separat de către beneficiarul de folosință respectiv Spitalul Județean de
Urgență Pitești.
ART 8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constanti Dan MANU să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare
în numele Județului Argeș.
ART.9. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.10. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2018,
Nr.___

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

APROB,
PREŞEDINTE

Constantin-Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea proiectului cu titlul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti”, a Studiului de Fezabilitate mixt, a
cheltuielilor legate de proiect respectiv Bugetul proiectului și Sursele de finanţare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management
pentru
POR
2014-2020
a
lansat
Apelul
de
proiecte
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 pentru proiectele
finanțate prin Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul
Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A –
Ambulatorii.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş intenţionează să depună proiectul cu
titlul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Piteşti” în vederea obţinerii finanţării comunitare, în cadrul acestui apel de
proiecte.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin
investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la
dezvoltarea operationalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile
în ceea ce priveşte starea de sănătate publica și îmbunătăţind accesul la serviciile
medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la
nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare
aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc
atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului
de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică
la nivel național, regional și local.
Obiectivul specific 1 constă în creșterea numărului de beneficiari de infrastructură
medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii). Obiectivul
specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: 1S35 - Beneficiari de
infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată
(pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii).
Obiectivul specific 2 constă în dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu
echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc
ambulatoriile). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:
1S36 - Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate
(pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii).
Valoarea totală a proiectului propus spre aprobare este de 13.443.259,46 lei
cuprinzând valoarea construcției și a echipamentele tehnologice. Cheltuieli eligibile
sunt în sumă de 10.700.750,00 lei conform valorii maxime a proiectului stabilite prin
Ghidul solicitantului (2.300.000,00 Euro la cursul de 4,6525 lei), iar cheltuielile
neeligibile sunt în sumă de 2.742.509,46 lei la care se adaugă contribuția proprie de
214.015,05 lei. Dotările propuse în Nota conceptuală nr.8238/23.05.2018 se vor fi
achiziționate separat, de către beneficiarul de folosință respectiv Spitalul Județean de
Urgență Pitești.
Având în vedere termenul limită de depunere a cererilor de finantare pentru POR
2014-2020, AXA 8, Prioritatea de investiții 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate, Operațiunea A-Ambulatorii, 21.10.2018, orele 12.00, și urmare a celor
prezentate mai sus, vă rugăm să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi în cadrul
ședinței extraordinare de Consiliu Judeţean Argeş din 19 octombrie 2018 a proiectului
cu titlul „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Piteşti”, aprobarea Studiului de Fezabilitate mixt şi aprobarea cheltuielilor
legate de proiect Bugetul proiectului și Sursele de finanţare.

Direcția Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Manager proiect,
Stoiculescu Adrian
Asistent manager de proiect,
Truță Doru
Responsabil financiar,
Bucșan Elena Ligia

