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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 18620/13.11.2018 al Biroului Autoritatea Județeană de
Transport;
Având în vedere:
 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată și
completată de Legea nr. 163/2011;
 Ordinul M.A.I. nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;
 Art.91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Autoritatea Județeană de Transport și A.R.R. - Agenția Argeș vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 18709/14.11.2018 al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social”;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 75 din 29.03.2018 privind derularea
Programului PRO Social în cursul anului 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 15 din 17.01.2018
prin care a fost constituită Comisia de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar;
 Art.91 alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social
persoanelor cu probleme de sănătate, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social” vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la HCJ nr. 274/23.11.2018

Situația beneficiarilor din cadrul Programului PRO Social

Nr.
crt.

Număr
document

Obiectiv

Suma
propusă
(lei)

1

Cerere nr.
15286/24.09.2017

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului fiicei

1.500

2

Cerere nr.
16540/12.10.2018

Solicită sprijin financiar pentru achiziționarea unui dispozitiv
medical pentru fiul său

2.000

3

Cerere nr.
17069/22.10.2018

Solicită sprijin financiar pentru susținerea tratamentului

1.500

4

Cerere nr.
17551/29.10.2018

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului și a
investigațiilor medicale

2.500

5

Cerere nr.
17740/30.10.2018

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.500

6

Cerere nr.
18357/08.11.2018

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.500

7

Cerere nr.
18652/13.11.2018

Solicită sprijin financiar pentru achiziționarea unor dispozitive
medicale pentru fiica sa

2.000

TOTAL

12.500
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei elevilor și studenților beneficiari de burse sociale
pentru anul școlar/universitar 2018 – 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 18655/13.11.2018 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. (5), lit.a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Art.9 coroborat cu art.12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 234/27.09.2018 privind acordarea
burselor sociale pentru elevii și studenții din anul școlar/universitar 2018 –
2019;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 622/05.10.2018
privind constituirea Comisiei de evaluare a dosarelor depuse de elevii si
studentii care vor beneficia de burse sociale in anul scolar/universitar 20182019;
 Procesul-verbal al comisiei de evaluare nr. 18600/13.11.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 și K5,
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă lista elevilor și studenților beneficiari de burse sociale
pentru anul școlar/ universitar 2018 – 2019, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Spitalului de Recuperare Brădet a imobiluluiclădire Lift și a instalației aferente aflate în domeniul public al Județului
Argeș Consiliul Judeţean Argeş
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Rapoartul nr. 18525/12.11.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată și actualizată;
 Art.3 alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
modificată și completată;
 Art. 792 alin.2, coroborat cu art. 802, 803, 842, 846, 858, 861 alin. 3 și art.
866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 Art.1 alin.1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local, modificată și completată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 216/29.08.2018 privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Argeș;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă darea în administrare Spitalului de Recuperare Brădet a
imobilului-clădire Lift și a instalației aferente, situate în satul Brădetu, comuna
Brăduleț, Județul Argeș, aflate în domeniul public al Județului Argeș, identificate
potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă
la H.C.J Argeș nr. 276/23.11.2018

Imobil – clădire ce urmează a fi dat în administrare Spitalului de Recuperare Brădet,
situat în comuna Brăduleț, sat Brădetu, jud. Argeș

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

Lift

Spital de Recuperare Brădet
Comuna Brăduleț, sat Brădetu

Anul
dobândirii sau,
după caz, al
dării în
folosinţă
2017

Valoarea de
inventar (lei)

331.772,21
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A. a două autobasculante 8x4 IVECO TRAKKER, aflate în patrimoniul
Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 17357/25.10.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
și actualizată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 Contractul de furnizare nr. 13956/03.09.2018 încheiat cu S.C. DUTCH
TRUCK SERVICES S.R.L.;
 Procesul – verbal de predare-primire nr. 17126/22.10.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a două autobasculante 8x4 IVECO TRAKKER, aflate în patrimoniul
Județului Argeș, identificate potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniția
procedurile de dare în administrare a bunurilor evidenţiate în anexa la prezenta
hotărâre.
ART.3. Direcția Tehnică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă
la H.C.J Argeș nr. 277/23.11.2018

Caracteristici Autobasculante 8x4 IVECO Trakker
Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

2.3.2.2.3.

Autobascula
nta 8x4
IVECO
Trakker
Autobascula
nta 8x4
IVECO
Trakker

2.3.2.2.3.

Anul
fabricaţiei

Anul
dobândirii

Valoare
inventar
lei

Durata
normala
de
amortizare

SERIE SASIU
WJMJ4CTS70C40
0303

2018

2018

529.550,00

5 ani

SERIE SASIU
WJMJ4CTS70C39
9354

2018

2018

529.550,00

5 ani
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș a
terenului aferent imobilului în care își desfășoară activitatea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 18287/07.11.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art.123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată și
actualizată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.125/30.08.2006 privind modificarea
anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 25/27.03.2003;
 Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș nr. 6802/02.10.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 15864/03.10.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Direcției pentru Agricultură
Argeș pentru suprafața de 2086 mp. aferentă clădirilor A și B.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Direcției pentru Agricultură Județeană
Argeș a terenului în suprafată de 826 mp, aferent imobilului în care își desfășoară
activitatea, situat în str. Armand Călinescu, nr.44, Pitești Județul Argeș, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.3. În termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la
încheierea protocolului de dare în administrare a terenului identificat în anexa
aprobată la art.2.

Anexă
la H.C.J Argeș nr. 278/23.11.2018

Terenul situat în str. Armand Călinescu, nr. 44, Pitești, jud. Argeș ce urmează a fi dat în

administrare

Nr.
Crt.

Imobilul (Terenul)
Adresa

Suprafața ce urmează a fi
dată în administrare(mp)

Valoarea de inventar
a acestui bun (teren),
lei

1

Pitești, str. Armand
Călinescu, nr. 44, jud.
Argeș

826 mp

-
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HOTĂRÂRE
privind atribuirea cu titlu gratuit a unor active fixe Spitalului de Boli Cronice
și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, aflate în domeniul
privat al Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 18524/12.11.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată și actualizată;
 Art. 874 alin.1 coroborat cu art. 2146-2157 din Legea 287/2009 privind Codul
civil – republicată și actualizată;
 Art.165, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești nr. 7668/27.09.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
15554/27.09.2018;
 Referatul nr.16352/10.10.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, pe o perioadă de 10 ani, a unor active
fixe, aflate în domeniul privat al Județului Argeș, identificate potrivit anexei nr.1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa nr. 1
la H.C.J. Argeș nr. 279/23.11.2018

Active fixe care se atribuie cu titlu gratuit
Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

Rezervor apă pentru
stingere incendiu cu
instalație de pompare

2

Rezervor apă potabilă
cu instalație de
epurare a apei potabile

3

Foișor din lemn

Spitalul de Boli Cronice și
Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54
Spitalul de Boli Cronice și
Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54
Spitalul de Boli Cronice și
Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54

Anul
dobândirii sau,
după caz, al
dării în
folosinţă
2011

Valoarea de
inventar (lei)

2011

106.175,75

2011

8.100,45

106.176,17

Anexa nr. 2
la H.C.J. Argeș nr. 279/23.11.2018
JUDEȚUL ARGEȘ

SPITALUL DE BOLI CRONICE ȘI
GERIATRIE ,,CONSTANTIN
BĂLĂCEANU STOLNICI”
ȘTEFĂNEȘTI

Nr______/_________

Nr______/___________

CONTRACT DE COMODAT
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. .../........... privind atribuirea cu titlu gratuit
Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești a
unor active fixe situate în incinta spitalului, str. Coasta Câmpului, nr. 54, jud.
Argeș, active aflate în domeniul privat al Județului Argeș, în vederea desfășurării
activității Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești.
Părţile contractante
Judeţul Argeş, cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, reprezentat prin dl.
Constantin Dan MANU – Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, în calitate de
comodant, pe de o parte
și
Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, cu sediul în Ștefănești, str. Coasta Câmpului, nr. 54, reprezentat de
doamna Anca STOICULESCU – Manager, în calitate de comodatar, pe de altă
parte,
Au convenit să încheie prezentul contract de comodat, în condițiile Codului Civil,
cu respectarea cel puțin a următoarelor clauze:
1. Obiectul contractului
Bunurile ce fac obiectul prezentului contract sunt următoarele active fixe:
Rezervor apă pentru stingere incendiu cu instalație de pompare, Rezervor apă

potabilă cu instalație de epurare a apei potabile și Foișor din lemn, situate în
incinta Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, str. Coasta Câmpului, nr. 54, jud. Argeș, aflate în domeniul privat al
judeţului Argeş, evidențiate conform anexei.
Atribuirea cu titlu gratuit a acestor active fixe s-a făcut în scopul desfășurării
în bune condiții a activităţii spitalului.
Destinaţia activelor fixe atribuite cu titlu gratuit nu va putea fi schimbată, caz
în care prezentul contract va fi reziliat unilateral.
2. Durata contractului
Contractul de comodat se încheie începând cu data înregistrării, având o durată de
10 (zece) ani.













3. Obligaţiile părților
3.1. Obligaţiile comodatarului - Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești:
să păzească și să conserve bunurile împrumutate cu prudența și diligența unui
bun proprietar;
să folosească bunurile atribuite cu titlu gratuit conform destinaţiei sale şi
numai pentru îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
să exploateze bunurile preluate cu titlu gratuit ca un bun proprietar, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor şi accesoriilor
aferente;
să efectueze pe cheltuială proprie sau să contribuie la lucrările de reparaţii
privitoare la acest spaţiu;
să nu execute niciun fel de reparaţii sau modificări, inclusiv la instalaţiile
aferente, fără acordul prealabil al Judeţului Argeş;
să restituie Judeţului Argeş bunurile preluate cu titlu gratuit la termenul
stabilit pentru încetarea contractului;
să nu închirieze sau să concesioneze bunurile ce fac obiectul prezentului
contract, indiferent de calitatea persoanei care solicită închirierea sau
concesionarea;
să aducă la cunoştinţa Judeţului Argeş orice fapte şi acte care pun în pericol
integritatea bunurilor preluate cu titlu gratuit şi, de asemenea, să aducă la
cunoştinţa acestuia orice alte fapte de natură să împiedice folosinţa normală a
bunurilor;
să suporte toate consecinţele juridice în cazul în care refuză predarea
bunurilor la expirarea perioadei de preluare cu titlu gratuit;
să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijenţei sau a folosirii în
mod necorespunzător a bunurilor preluate cu titlu gratuit;

3.2. Obligaţiile comodantului - Judeţul Argeş:
 să predea comodatarului spre folosință cu titlu gratuit bunurile, pe bază de
proces verbal.
4. Încetarea contractului de comodat și clauză rezolutorie
Contractul încetează în următoarele cazuri:
a) La expirarea duratei contractului;
b) Prin reziliere de plin drept în cazul neasigurării resurselor necesare pentru
buna îngrijire, administrare și reparare a bunurilor.
c) Dacă una dintre părți nu iși execută una din obligațiile enumerate în
prezentul contract. În astfel de cazuri, altele decât cele prevăzute la art. 4
lit. (a) și (b), pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de contract, va
notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care
încetarea urmează să își producă efectele.
5. Răspunderea părților
Părțile răspund pentru neexecutarea culpabilă a prezentului contract în
condițiile art.1350 și 1351 din Codul Civil.
Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor
deja scadente între părțile contractante.
Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod
culpabil a cauzat încetarea contractului.
6. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţa majoră, se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după darea în folosinţă gratuită a imobilelor
care fac obiectul contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile
asumate prin prezentul contract. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a
notifica celeilalte părţi, în termen de 3 zile, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
7. Soluţionarea litigiilor
Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest contract se va soluţiona
pe cale amiabilă, iar în caz contrar de către instanţele competente de la sediul
comodantului.

8. Dispoziţii finale
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat
între părțile contractante.
Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de către partea
care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept
al său.
Contractul este supus şi va fi interpretat potrivit legilor din România.
Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale.

Judeţul Argeş
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Consiliul Judeţean Argeş,
Constantin Dan MANU

SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Director Executiv
Eugenia-Carmen MOCANU

Director Executiv
Alin STOICEA
DIRECTOR EXECUTIV
Alisa CIOBANU

Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești

Manager
Anca STOICULESCU
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HOTĂRÂRE
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al
judeţului Argeş pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Rapoartul nr. 18527/12.11.2018 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc proprietatea
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
 Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
 Art. 91 coroborat cu art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Adresa nr. 13546/06.11.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf Andrei”
Valea Iașului;
 Adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 17532/29.10.2018 a
Serviciului Lucrări Publice Infrastructură și Investiții;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului
Argeș a unor imobile, pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea
demolării, identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr. 447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.

Anexa
la H.C.J. Argeș nr. 280/23.11.2018

Nr.
crt.

Cod
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii

Valoare
inventar

1.

1.8.8.

Decantor
S=31 mp

Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Sf.
Andrei” Valea Iașului

1964

2.400,00
lei

2.

1.8.8.

Biofiltru
S=114 mp

3.

1.3.1.7.2.

4.

1.3.1.7.2.

Podul pe DJ 741
peste pârâul Valea
Mare, km 2+060
podul pe DJ 738
peste râul Târgului
km 21+900

Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Sf.
Andrei” Valea Iașului
Oraș Ștefănești

1964

Com. Mihăești

1973

1975

9.500,00
lei
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HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare acordat Spitalului Județean de
Urgență Pitești asupra unor spații aflate în domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 18528/12.11.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art.123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.64/27.04.2011 privind reorganizarea
unor unități sanitare din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 40854/08.11.2018, înregistrată
la Consiliul Județean Argeș sub nr. 18299/08.11.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se revocă dreptul de administrare atribuit Spitalului Județean de Urgență
Pitești asupra spațiilor ocupate de ,,laboratorul de analize medicale” și ,,laboratorul
de radiologie”, spații situate în incinta imobilului din comuna Domnești, str.Al. I.
Cuza, nr. 99, județul Argeș, imobil aflat în domeniul public al Județului Argeș.
ART.2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la
încheierea procesului – verbal de predare - primire a spațiilor identificate la
articolul 1.
ART.3. Cu data adoptării prezentei art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 64/27.04.2011 își încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unor spații cu destinație de activități medicale și
conexe actului medical aflate în domeniul privat al Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 18807/15.11.2018 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
 Art.123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată;
 Art.1777-1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi 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, republicată şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă închirierea pe o perioada de 1 an, a unor spații cu destinație de
activități medicale și conexe actului medical, aflate în domeniul privat al Județului
Argeș, situate în incinta imobilului Policlinica Stomatologică, din Pitești, b-dul
Republicii nr. 41, identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
132/25.05.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcţia Tehnică va
iniţia procedurile legale de închiriere a spațiilor identificate în anexa aprobată la
art.1.

Anexa la H.C.J Argeș nr. 282/23.11.2018
cuprinzând spații pentru închiriere
Numărul/denumirea camerelor reprezentând
spaţiul propriu/spaţiile de folosinţă comună
conform releveului,
respectiv actului de dezmembrare
Cam. 1
Bloc stom. Etaj I
Holuri, depozit, grupuri sanitare
Cam. turnatorie și lustru

Loturi
spaţiul propriu +spaţiile comune

Lot 1 etaj (bloc)
Lot 2 (policlinică)+Lot 8 (bloc)
Lot 5 etaj (bloc)+ Lot 6+Lot 7
etaj (bloc)

Suprafaţa
-mp -

14,06
6,68%x92,28= 6,16
1/3x19,92=6,64

TOTAL

Numărul/denumirea camerelor reprezentând
spaţiul
propriu/spaţiile de folosinţă comună
conform releveului,
respectiv actului de dezmembrare
Cam. 3
Bloc stom. Etaj I
Holuri, depozit, grupuri sanitare
Cam. turnatorie și lustru

26,86 mp

Loturi
spaţiul propriu +spaţiile comune

Lot 3 etaj (bloc)
Lot 2 (policlinică)+Lot 8 (bloc)
Lot 5 etaj (bloc)+ Lot 6+Lot 7
etaj (bloc)

Suprafaţa
-mp -

20.93
9,94%x92,28= 9,17
1/3x19,92=6,64

TOTAL

Numărul/denumirea camerelor reprezentând
spaţiul propriu/spaţiile de folosinţă comună
conform releveului,
respectiv actului de dezmembrare
Cam. 2
Bloc stom. Etaj I
Holuri, depozit, grupuri sanitare
Cam. turnatorie și lustru

36,74 mp

Loturi
spaţiul propriu +spaţiile comune

Lot 2 etaj (bloc)
Lot 2 (policlinică)+Lot 8 (bloc)
Lot 5 etaj (bloc)+ Lot 6+Lot 7
etaj (bloc)

Suprafaţa
-mp -

20.88
9,91%x92,28= 9,15
1/3x19,92=6,64

TOTAL

Numărul/denumirea camerelor reprezentând
spaţiul propriu/spaţiile de folosinţă comună
conform releveului,
respectiv actului de dezmembrare
Cam.7+8+9
Pol. stom. Etaj I
Holuri, depozit, grupuri sanitare
TOTAL

36,67 mp

Loturi
spaţiul propriu +spaţiile comune

Lot 4 etaj (policlinica)
Lot 2 (policlinică)+Lot 8 (bloc)

Suprafaţa
-mp -

18,71
8,89%x92,28= 8,20
26,91 mp
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii
al Spitalului Județean de Urgență Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 18486/12.11.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere :
 Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
 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 și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, actualizat;
 O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
 O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
 Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din
unităţile sanitare, actualizat;
 O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, actualizat;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii
al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 18417/08.11. 2018 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere :
 Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea în funcții , grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975 /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;
 O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, actualizat;
 O.M.S. nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din
unităţile sanitare, actualizat;
 Art. 15 din H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei și a statului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 18315/08.11.2018 al Direcției Asistență Medicală
și Protecție Socială;
Având în vedere :
 Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
 O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și 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;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale, actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 17978/06.11.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul
din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfașoară
activități de asistență medicală comunitară;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
 Instrucţiunea nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,
aprobate prin H.G. nr. 412/2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Adresa U.A.M.S. Domnești nr. 587/01.11.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico Socială Domnești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 181 din 26.07.2018 își încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Unității de Asistență Medico-Socială Șuici
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 18282/13.11.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfasoară activități de
asistență medicală comunitară;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/36069, 50448/SP/12533/25.10.2018;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Șuici nr. 1864/06.11.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului judeţului.
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 organigrama și statul de funcții ale Unității de Asistență MedicoSocială Suici, potrivit anexelor 1 - 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Unității de Asistență Medico-Socială Șuici
Consiliul Județean Argeș;
Anâlizand Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 18708/14.11.2018 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea
şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
 Instrucțiunea nr. 1 din 28/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/36069, 50448/SP/12533/25.10.2018;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Sociala Șuici nr. 1864 din 06.11.2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Socială Șuici, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 164 din 29.06.2018 își încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării şi cofinanţării proiectului
„TEAM – UP : Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 18747/14.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Având în vedere:
 Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate,
inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general, Apel de
proiecte POCU/480/4/19/19/ Operațiune compozită O.S. 4.5, 4.14 Reducerea numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea
reţelei de asistenţi maternali;
 Contractul de finanţare nr. POCU/480/4/19/127169;
 Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5 și K6 ;
 Avizul secretarului judetului.
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 încheierea Acordului de parteneriat dintre Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie - lider de proiect şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş - partener, în vederea
implementării în comun a proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Rapoartele nr.18792/15.11.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Hotararea Guvernului nr. 848/31.10.2018 privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă la dispoziția Guvernului prevazut în bugetul de stat pe anul 2018;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare”, potrivit anexei nr.3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului
constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 17,25% din impozitul pe
venit, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

