CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

HOTĂRÂRE
privind derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 718/16.01.2017 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
 Art.91 coroborat cu art.104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată și actualizată;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 621/29.12.2016
pentru constituirea Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de
Sprijin Financiar din cadrul Consiliului Județean Argeș;
 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă derularea Programului ,,PRO Socialˮ, în anul 2017, în
vederea susținerii financiare a persoanelor cu probleme de sănătate pentru
efectuarea intervențiilor chirurgicale, susținerea tratamentului medical,
efectuarea de investigații medicale în clinici de specialitate, achiziționare de
dispozitive medicale.
ART.2. Se aprobă Criteriile privind acordarea unor ajutoare financiare
persoanelor cu probleme de sănătate pentru efectuarea intervențiilor
chirurgicale, susținerea tratamentului medical, efectuarea de investigații
medicale în clinici de specialitate, achiziționare de dispozitive medicale, prin
Programul ”PRO Social”, conform anexei nr.1 parte integranta din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin
Programul ”PRO Social”, constituită prin Dispoziția Președintelui nr.
621/29.12.2016, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ART.4. Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Comunități Locale
și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar
prin Programul ”PRO Social vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Cu data adoptării prezentei Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
26/25.02.2016 își încetează aplicabilitatea.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale;
Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi 26.01.2017
Nr. 11
2

Anexa 1
la Hotărârea nr. 11/26.01.2017
CRITERII PROPRII
privind acordarea sprijinului financiar persoanelor cu probleme de sănătate prin
Programul ”PRO Social”
Sprijinul financiar se acordă persoanelor aflate într-o situație dificilă din punct de
vedere financiar, cu domiciliul în judeţul Argeş, care au probleme de sănătate, dovedite cu
acte medicale eliberate de medicul specialist, în limita bugetului disponibil și care se află în
una din următoarele situaţii:
a) necesită efectuarea unor intervenții chirurgicale, recomandate de medici de
specialitate;
b) necesită efectuarea unor investigații medicale și tratamente în clinici specializate,
dovedite cu acte medicale de specialitate;
c) necesită achiziționarea unor dispozitive medicale recomandate de specialiști
(proteze auditive, proteze ortopedice, orteze etc.);
d) necesită sprijin financiar în vederea achiziționării medicamentelor pentru
tratamente medicale de lungă durată.
Sprijinul financiar se acordă doar solicitanților care realizează venituri pe membru
familie ce nu depășesc valoarea salariului de bază minim brut garantat.
O persoană poate beneficia de sprijin financiar în cadrul programului PRO Social de
maxim două ori pe an, cu condiția justificării primei sume acordate. Ulterior poate depune un
alt dosar pentru acordarea unui nou sprijin financiar.
Acte necesare întocmirii dosarului:
 cererea solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia;
 împuternicire legalizată în cazul în care persoana care solicită sprijinul financiar
nu este beneficiarul sumei, iar beneficiarul are vârsta de peste 18 ani;
 acte de identitate ale membrilor familiei (BI, CI, Certificat de Naștere);
 copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 certificat de deces (dacă este cazul);
 adeverinţă de venit eliberată de angajator, cupon de pensie, cupon de alocație etc.;
 adeverință eliberată de către Administrația Financiară din care să rezulte veniturile
din activități independente, din activitățile agricole, din investiții, precum și veniturile din alte
surse;
 anchetă socială eliberată de către Compartimentul Asistență Socială din cadrul
primăriei de domiciliu pentru petenții din localitățile județului, iar pentru solicitanții din
municipiul Pitești ancheta socială va fi efectuată de Compartimentul Servicii Sociale din
cadrul Consiliului Județean Argeș;
 acte medicale doveditoare ale stării de sănătate pentru atestarea diagnosticului
(bilet de externare din spital, certificat de încadrare în grad de handicap, decizii asupra
capacității de muncă, rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist/medic de familie,
scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate etc.) eliberate în ultimele 6 luni;
 actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator (dacă este
cazul);
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 extras de cont (dacă este cazul);
 orice act care se consideră a fi necesar pentru acordarea sprijinului financiar;
 declaraţie tip pe propria răspundere privind justificarea sumei primite care se va
completa la data ridicării banilor.
Beneficiarii vor ridica sumele aprobate de la casieria instituție în baza declarației tip pe
propria răspundere privind justificarea sumei primite și vor depune documentele justificative
Comisiei în termen de maximum 90 de zile de la data primirii, dar nu mai târziu de
31.12.2017.
Beneficiarii vor depune ca justificare facturi/bonuri fiscale privind: achiziționarea de
medicamente, servicii medicale eliberate de către clinici de specialitate, dispozitive medicale,
bonuri carburant, bilete de avion etc.
În cazul nejustificării sumei primite se va recurge la recuperarea acesteia, cu
penalitățile aferente, iar persoana respectiva se va afla în imposibilitatea de a beneficia pe
viitor de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Argeș.
Nr.
crt.

Criterii
pentru acordarea sprijinului financiar

1

Efectuarea de intervenții chirurgicale, recomandate de medici de
specialitate.
Efectuarea de investigații medicale și tratamente în clinici
specializate, dovedite cu acte medicale de specialitate.
Achiziționarea de dispozitive medicale recomandate de
specialiști (proteze auditive, proteze ortopedice, orteze etc.)
Achiziționarea medicamentelor pentru persoanele cu probleme
de sănătate care necesită tratamente medicale de lungă durată.

2
3
4

Cuantum
maxim
(lei)
3.000
2.500
2.000
1.500

De asemenea, pot fi acordate ajutoare financiare în cuantum de maxim 3.000 lei
familiilor din județul Argeș ale căror membrii au decedat în urma unor tragedii colective
(incendii, epidemii, inundații etc).
În aceste cazuri nu este necesară efectuarea unei anchete sociale, iar suma primită va fi
justificată.
Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:
• cerere;
• copie acte de identitate ale solicitantului;
• copie certificatul de deces;
• copie actul medical constatator din care să reiasă cauza decesului;
• extras de cont.
Dosarele pentru acordarea sprijinului financiar se depun la Registratura Consiliului
Județean Argeș și vor fi analizate de către Comisia de Analiză a Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Argeș.
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Anexa 2
la Hotărârea nr. 11/26.01.2017
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al
Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1 Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar,
denumită în continuare Comisie, este un organism de lucru al instituţiei Consiliului Judeţean
Argeş.
Art.2 Scopul Comisiei este de a asigura derularea Programului PRO Social.
Art.3 Rolul Comisiei este de a analiza și verifica dosarele depuse, precum şi de a
propune sumele ce vor fi acordate persoanelor aflate într-o situație dificilă din punct de vedere
financiar, care au probleme de sănătate și care au domiciliul în județul Argeș.
Art.4 Comisia analizează și selectează solicitările adresate, conform Criteriilor proprii
(Anexa 1).
Art.5 Comisia îşi va desfăşura activitatea în baza dispoziţiei de constituire emisă de
Președintele Consiliului Județean Argeș.
Capitolul II. Structura organizatorică
Art.6 Comisia este alcătuită din 5 membri: un coordonator, 3 membri și un secretar,
nominalizați prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean.
Art.7 Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:
- la cererea membrului respectiv, cu motivarea cererii;
- în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.
Art.8 Activitatea desfăşurată de membrii comisiei constituie sarcină de serviciu şi nu
beneficiază de nici un supliment financiar.
Capitolul III. Atribuţiile Comisiei
Art.9 Comisia are următoarele atribuţii generale:
a) primeşte şi analizează cererile solicitanţilor;
b) verifică dacă solicitările formulate de către petenţi se încadrează în Criteriile proprii
de acordare a sprijinului financiar;
c) propune spre aprobarea plenului consiliului județean sumele ce vor fi acordate, iar în
cazul în care sumele nu vor fi justificate de către beneficiari propune imputarea acestora tot
prin aprobarea plenului;
d) formulează răspuns pentru cererile nefondate;
e) primește justificările pentru sumele acordate ca sprijin financiar, le centralizează și le
depune la Serviciul Financiar Contabil din cadrul instituției;
f) cooperează cu diverse instituţii şi servicii publice deconcentrate sau de interes
judeţean şi local, în vederea soluţionării cererilor petenţilor.
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Capitolul IV. Funcţionarea Comisiei
Art.10
(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de către coordonator, care va asigura convocarea
membrilor comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.
(2) Pentru dosarele care întrunesc condițiile prevăzute în Criteriile proprii privind
acordarea sprijinului financiar persoanelor cu probleme de sănătate, Comisia stabilește și
propune cuantumul sprijinului financiar ce va fi acordat, cu votul majorității membrilor.
(3) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
(4) Comisia va analiza numai dosarele depuse până la data 1 noiembrie a anului în curs,
întrucât sumele primite de către beneficiari trebuie justificate până la data de 31.12.2017.
Dispoziţii finale
Art.11 Dispoziţiile prezentului regulament nu contravin prevederilor din Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Argeş.
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției
lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru
Persoane Vârstnice Mozăceni pe anul 2017
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 2045/13.02.2017 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
 Art.25, alin. 1, alin. 4 și alin. 5, lit.a) din Legea nr. 17/2000 privind asistența
socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;
 Art.8 și Anexa nr.3 la H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe
membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din
centrele rezidenţiale;
 O.U.G. nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 Legea nr.292/2011 a asistenței sociale ;
 Art.91 alin. (5) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 58/27.04.2011 privind înființarea
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni prin reorganizarea Spitalului
de Boli Cronice Mozăceni;
 Adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 2045/10.02.2017;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,
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HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă costul mediu lunar și cuantumul contribuției lunare de
întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane
Vârstnice Mozăceni pe anul 2017, în sumă de 1982 lei/lună/beneficiar și
cuprinde totalitatea cheltuielilor curente.
ART.2. (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite
în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni precum și susținătorii legali ai
acestora care realizează venituri, au obligația să plătească lunar o contribuție de
întreținere, stabilită în condițiile legii, după cum urmează:
- persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin
datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60%
din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu
lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;
- diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de
întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor
vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de
familie, în cuantum mai mare de 782 lei;
(2) Cuantumul de 782 lei se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcție
de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior.
ART.3. În toate situațiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în
Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni precum și ale susținătorilor legali
ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele
necesare completării diferențelor se asigură din bugetul Județului Argeș.
ART.4. Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni, care nu au venituri și nici susținători legali, precum și susținătorii
legali ai acestora care nu au venituri, nu datorează plata unei contribuții de
întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul județului Argeș.
ART.5.(1) Obligația de plată a cotizației lunare de întreținere în sarcina
persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un
angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal,
după caz, și/sau de susținătorul legal.
(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
(3) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali
se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.
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ART.6. Cu data adoptării prezentei Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.
248 și nr. 249 adoptate în data de 18.12.2015 își încetează aplicabilitatea.
ART.7. Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Comunități Locale
și Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.8. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică Comunități Locale;
Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi 23.02.2017
Nr. 34
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea necesarului de hrană, îmbrăcăminte, materiale
igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale
cultural – sportive, precum și sume de bani pentru nevoi personale pe
categorii de vârstă pentru copiii/tinerii care beneficiază de măsuri de
protecție specială
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 5519/13.04.2017 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere:
 Art. 104, alin.1, lit. f) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Art. 129 alin (1) si (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
 H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente
drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia și promovarea drepturilor copilului;
 Avizul comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă necesarul de hrană, îmbrăcăminte, materiale igienicosanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive,
precum și sume de bani pentru nevoi personale pe categorii de vârstă pentru
copiii/tinerii care beneficiază de măsuri de protecție specială, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
 Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi 27.04.2017
Nr.108
11

Anexa
la Hotărârea nr. 108/27.04.2017

Necesarul de hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani
pentru nevoi personale pe categorii de varsta pentru copiii/tinerii care beneficiază de măsuri
de protecţie specială, în urmatoarele limite minime de cheltuieli

Grupa
de
vârstă

0-3
ani

3-7
ani
7-14
ani

14-18
ani

18-26
ani

Nevoi
personale

Beneficiar

(28 lei x
12 luni)

Hrana

Îmbrăcăminte,
încălţăminte,
materiale igienicosanitare,
rechizite/manuale,
jucării, transport,
materiale
culturale/sportive
(lei/an/copil/tânăr)

Total
cheltuieli
/an

Alocaţie
hrană
(lei)

Număr
zile

Suma
(lei)

Copil în sistem
rezidenţial

12,00

365

4.380

336

366

5.082

Mama în centru
maternal

16,60

365

6.059

336

844

7.239

Copil în sistem
rezidenţial

16,60

365

6.059

336

498

6.893

Copil în centru
de zi

12,00

258

3.096

0

0

3.096

Copil în sistem
rezidenţial

16,60

365

6.059

336

611

7.006

copil în centru de
zi

12,00

258

3.096

0

0

3.096

Copil în sistem
rezidenţial

16,60

365

6,059

336

754

7.149

Copil în centru
de zi

12,00

258

3.096

0

0

3.096

Tânăr în sistem
rezidenţial

16,60

365

6.059

336

844

7.239
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056

-lei-

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 6186/20.04.2017 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1), coroborat cu art. 491, alin. (1) și (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată ;
 Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
 Adresa Direcției Județene de Statistică Argeș nr. 788/09.02.2017
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 1989/09.02.2017 ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 Avizul secretarului judeţului.
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 cuantumul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica
începând cu anul fiscal 2018, conform anexelor 1 - 21, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. Direcția Economică, instituțiile și serviciile publice de interes județean,
spitalele din rețeaua proprie a consiliului județean vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
13

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Instituțiilor şi serviciilor publice de interes județean, subordonate
Consiliului Județean Argeș;
 Spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemneza ,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi 27.04.2017
Nr. 122
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

www.cjarges.r
o

HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor sociale pentru elevii și studenții din anul
școlar/universitar 2017 – 2018
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 14981/15.09.2017 al Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățământ;
Având în vedere:
 Art. 9 și 12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;
 Art. 91 alin (5) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată;
 H.G. nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr.
445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din
învăţământul de stat, cursuri de zi;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 și K5;
 Avizul secretarului județului.
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 acordă un număr de 300 burse sociale elevilor și studenților din
învățământul de stat și particular, cursuri de zi, în cuantum de 200 lei/lună,
pentru anul școlar 2017 – 2018, respectiv perioada octombrie 2017 - iunie 2018
(inclusiv).
ART.2. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea burselor sociale în anul
școlar/universitar 2017-2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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ART.3. Direcția Economică și Serviciul Relații Internaționale Cultură
Învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului Județul - Argeș;
 Direcției Economice ;
 Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi 28.09.2017
Nr. 241
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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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse
agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2018
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 18580/10.11.2017 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr.18071/31.10.2017;
 Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 18580/07.11.2017;
 Art. 91, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K5;
 Avizul secretarului judetului
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă preţurile medii la principalele produse agricole în vederea
evaluării arendei, pe anul 2018, contribuabililor din judetul Argeș care
realizează venituri din arendare, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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ART.2. Direcţia Economică şi Direcţia pentru Agricultură Județeană Argeș vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
ART.3. Seviciul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica hotărârea :





Instituţiei Prefectului – Judetul Argeş;
Direcţiei Economice;
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;
Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi 21.12.2017
Nr. 319
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CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Anexa
la Hotărârea nr. 319/21.12.2017
Preturile medii pe anul 2018 la principalele produse agricole
ce fac obiectul arendei achitate in natura
Nr.
Crt.

Denumirea produselor agricole

1
2
3

Grau de panificatie
Grau furaj
Orz furaj

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Orz pentru bere
Ovaz
Porumb
Floarea soarelui
Rapita
Morcov
Ceapa
Castraveti
Telina
Tomate
Varza alba
Usturoi
Ardei
Vinete
Mere
Prune
Struguri
Pere
Cartof
Sfecla furajera
Miere
Pajisti naturale (fan)
Pajisti naturale masa verde
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Preturile medii
pentru anul 2017 –
(lei/to)

Preturile medii
propuse pentru
anul 2018.
(lei/to)

550
500
500

500
400
400

600
500
500
1100
1100
1700
1800
1500
3500
1400
1000
6000
1500
900
1200
1000
2000
2000
1000
700
25000
500
60

450
400
450
1100
1100
1300
1350
1400
3000
1400
1000
6000
1500
900
1200
1000
2000
2000
1000
700
25000
400
60

20

