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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru
anul 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2122/13.02.2019 al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Arges;
Având în vedere:
 Art. 112 și 118, alin. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 91, alin. 1, lit. f) și alin. 5 lit. a) punctul 2 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, actualizată și republicată;
 Adresa Secretariatului Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Argeş
nr. 1372/31.01.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru anul 2019, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și
Compartimentul Protecție Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 1639/07.02.2019 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,
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;
 Instrucţiunea nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB3254/42977/17.09.2003;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179/26.07.2018 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență
Medico-Socială Călinești;
 Adresa U.A.M.S. Călinești nr. 61/05.02.2019;
 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 statul de funcţii al Unității de Asistență Medico - Socială
Călinești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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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 însoțită de Raportul nr. 1979/14.02.2019 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;
 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, 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. 168/05.02.2019;
 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
Medico-Socială Șuici, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 1957/13.02.2019 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 medicosociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977/17.09.2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
 Adresa U.A.M.S. Domnești nr. 110/08.02.2019;
 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 statul de funcţii al Unității de Asistență Medico - Socială
Domnești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 21207/13.02.2019 al Direcţiei Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere:
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
 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 desfășoară
activități de asistență medicală comunitară;
 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-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977/17.09.2003;
 Art. 91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești nr. 503/10.12.2018;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială
Dedulești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Dedulești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității
de Asistență Medico-Socială Dedulești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2326/18.02.2019 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere:
 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 desfășoară
activități de asistență medicală comunitară;
 Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
 O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare precum și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării unităților de asistență medico-socială;
 Instrucţiunile 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;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977/17.09.2003;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Dedulești nr. 69/18.02.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate 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 Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Socială Dedulești, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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. 1978/13.02.2019 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;
 Art. 15 din H.G. 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;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 1893/13.02.2019 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;
 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, 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;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
 Art. 15 din H.G. 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;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Dispoziția Președintelui nr. 17/10.01.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria" Vedea;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 2193/14.02.2019 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere:
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Art. 1 pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare și ale altor acte normative secundare și incidente specifice
organizării și funcționării spitalelor;
 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;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 16 din 10.01.2019
pentru modificarea și completarea structurii organizatorice;
 Adresa nr. 724/14.02.2019 a Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K3 şi K5;
 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, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului de
Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene
pe anul 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 2069/13.02.2019 al Serviciului Relaţii
Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 6, lit.c, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 9/24.04.1997 prin care s-a aprobat
ca Județul Argeș să devină membru al Adunării Regiunilor Europene ;
 Art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor Europene;
 Art.35, alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată și completată;
 Adresa nr. 18975/19.11.2018 a Adunării Regiunilor Europene;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă plata cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene în
cuantum de 4523 euro, pe anul 2019.
ART.2. Direcția Economică și Serviciul
Relaţii Internaţionale Cultură
Învățământ Turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în
Comisia de Orientare Școlară și Profesională și în Comisia de Contestații
din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2145/14.02.2019 al Serviciului Relații
Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Educației Naționale, Cercetării și
Sportului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
 Art.91, alin.1, lit.f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
 Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş
nr.572/11.02.2019;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se desemnează doamna Stoenescu Roxana Mariana – Șef Serviciu
Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism, pentru un mandat de 2 ani, să
reprezinte Consiliul Județean Argeș în Comisia de Orientare Școlară și
Profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș.
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea și acordarea indemnizației de ședință pentru membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională și membrii Comisiei de
Contestații din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 2242/15.02.2019 al Serviciului Relații
Internaţionale Cultură Învățământ Turism.
Având în vedere:
 Art.9 alin.(8) din Ordin nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor
cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării
şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale
speciale;
 Art.91. alin.1, lit. a), alin. 5, lit. a) , pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată;
 Art.99 alin.(5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată și
completată;
 Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş
nr.572/11.02.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se stabilește și se acordă indemnizația de ședință ca formă de
remunerare a membrilor Comisiei de Orientare Scolară și Profesională și a
membrilor Comisiei de Contestații din cadrul Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Argeș, calculată la valoarea a două ore din salariul
președintelui Comisiei de Orientare Scolară și Profesională (director-Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș).
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări
cultural-artistice, științifice și sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate și
sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum și
a nomenclatorului de materiale ce vor susține aceste activități
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2144/14.02.2019 al Serviciului Relații
Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
activității așezămintelor culturale, actualizată;
 Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată și actualizată;
 Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată;
 O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte
actualizată;
 Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările
ulterioare;
 Art. 91 alin. 5, lit. a, pct. 1, 4, 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1). Se aprobă Calendarul principalelor activități și manifestări culturalartistice, ştiinţifice și sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate și sprijinite în
limita bugetului de venituri si cheltuieli de Consiliul Județean Argeș și
instituţiile de cultură aflate în subordinea acestuia, conform anexei nr.1, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Activitățile și manifestările cuprinse în anexa nr. 1 vor fi realizate,
după caz, pe bază de protocol de colaborare.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat şi a cofinanţării actualizate,
pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km
33+030 – 35+696”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean însoțită de Raportul comun nr. 2294/18.02.2019 al Direcției Tehnice,
Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Comunități Locale;
Avand in vedere:
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1.851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 Contractul de finanțare nr. 2954/20.11.2017, respectiv nr.
21419/18.12.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş;
 Anexa 4, art. 5 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum
şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii şi lucrări de intervenţii;
 Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
 Adresa Ministerului Dezvoltǎrii Regionale şi Administraţiei Publice nr.
21748/11.02.2019;
 Hotărârea consiliului județean nr. 59/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții “Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696“;
 Hotărârea consiliului județean nr. 264/26.10.2018 privind aprobarea
Devizului general actualizat și a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare DJ702 A Ciupa –Rătești, km 33+030 –35+696” ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii actualizate pentru restul de executat la obiectivul
de investiții ”Modernizare drum județean DJ 725 Stoenești – Dragoslavele,
km 3+313-6+626, L=3,313km, comunele Stoenești și Dragoslavele, județul
Argeș”
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean, însoțită de Raportul nr. 2307/18.02.2019 al Regiei Autonome Județene
de Drumuri Argeș R.A.;
Avand in vedere:
 O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție
publică/sectorială emisă de A.N.A.P.;
 Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice,
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură nr.
21748/11.02.2019;
 Contractul de finanțare nr. 8765/28.04.2015 încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrație Publică și UAT Județul Argeș;
 Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
 Avizul comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul pentru restul de executat la obiectivul de investiții
”Modernizare drum județean DJ 725 Stoenești – Dragoslavele, km 3+3136+626, L=3,313km, comunele Stoenești și Dragoslavele, județul Argeș”,
conform O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș a imobilului apartament-garsonieră aflat in
domeniul public al județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2251/15.02.2019 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și
actualizată;
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș nr. 4042/11.02.2019;
 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 Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș a imobilului apartament-garsonieră cu nr.15, situat
în Pitești, cartier Negru Vodă, Aleea Carpați, nr.4, bl. C4a, sc.B, jud. Argeș,
aflat in domeniul public al județului Argeș, identificat conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Imobilul apartament-garsonieră, identificat la art. 1, se dă în
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș în vederea facilitării integrării socio-profesionale a persoanelor aflate în
dificultate și în risc de excluziune socială.

Anexă
la Hotărârea consiliului județean nr. 48/28.02.2019

Imobilul apartament-garsonieră situat în Pitești, cart. Negru Vodă, Aleea Carpați,
nr. 4 jud. Argeș, ce urmează a fi dat în administrare D.G.A.S.P.C. Argeș

Nr.
Crt.

Imobilul
apartamentgarsonieră

Suprafața ce urmează
a fi dată în
administrare(mp)

nr. Cadastral.

CF individuală

27,36 mp

479

32428

Adresa
1

Pitești, cart.
Negru Vodă,
Aleea Carpați,
nr.4, bl. C4a, sc.B,
ap.15, jud. Argeș
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Spitalului de Recuperare Brădet a unor
imobile aflate în domeniul public al județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 2252/15.02.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată și actualizată;
 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;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 24/31.01.2019 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
imobilelor – Rampă depozitare gunoi menajer și Clădire adăpost rezervor
tampon apă menajeră, situate în sat Brădetu, comuna Brăduleț, județul Argeș,
aflate în domeniul public al județului Argeș, identificate conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la
încheierea contractului de dare în administrare a imobilelor identificate la art. 1.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
112/30.08.2006 se va completa corespunzător.
ART.4. Direcția Tehnică și Spitalul de Recuperare Brădet vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă
la Hotărârea consiliului județean nr. 49/28.02.2019

Bunuri care se dau în administrare
Spitalului de Recuperare Brădet

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

Rampă depozitare
gunoi menajer

2

Clădire adăpost
rezervor tampon apă
menajeră

Spital de Recuperare
Brădet
Comuna Brăduleț, sat
Brădetu
Spital de Recuperare
Brădet
Comuna Brăduleț, sat
Brădetu

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă
2018

Valoarea de
inventar (lei)

2018

1.716,00

34.051,11
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HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al Judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 2253/15.02.2019 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 3, alin, 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată;
 Art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin domeniului
public al judeţului Argeş, modificată şi completată;
 H.G. nr.640/2002 privind trecerea unor unităţi spitaliceşti din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului
Judeţean Argeş;
 H.G. nr. 70/2002 pentru trecerea din domeniul public al statului în
domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea
Ministerului de Interne;
 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 521/17.12.2018;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești nr.
62/12.02.2019;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești nr. 731/28.01.2019;
 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 declară de interes public județean și se completează inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Argeș, după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș Secţiunea I.
Bunuri Imobile

Anexă
la H.C.J. Argeș nr. 50/28.02.2019
Bunuri care trec în domeniul public al judeţului Argeş
Secţiunea I Bunuri imobile. Cap. VI. Sănătate

Cod de
clasificare

1.8.12

1.8.8

1.8.11

1.5.12

1.6.3.2

1.7.1.2

1.8.6

1.1.5.1

1.6.3.2

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
Valoarea
Situaţia
dobândirii de inventar juridică actuală
sau, după
(lei)
Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
Stație
U.A.M.S. Dedulești
2018
30.027,03
PV recepție nr.
pompare
comuna Morărești,
521/17.12.2018
sat Dedulești
Instalație de U.A.M.S. Dedulești
2018
31.782,53
PV recepție nr.
tratare a apei comuna Morărești,
521/17.12.2018
sat Dedulești
Rezervor
U.A.M.S. Dedulești
2018
93.149,66
PV recepție nr.
înmagazinare comuna Morărești,
521/17.12.2018
apă
sat Dedulești
Container
U.A.M.S. Dedulești
2018
33.765,51
PV recepție nr.
comuna Morărești,
521/17.12.2018
sat Dedulești
Împrejmuire U.A.M.S. Dedulești
2018
18.892,25
PV recepție nr.
cu gard
comuna Morărești,
521/17.12.2018
metalic și
sat Dedulești
betonare
incintă
Instalație
U.A.M.S. Dedulești
2018
19.118,22
PV recepție nr.
electrică
comuna Morărești,
521/17.12.2018
exterioară
sat Dedulești
Sistem
U.A.M.S. Dedulești
2018
60.325,83
PV recepție nr.
alimentare cu comuna Morărești,
521/17.12.2018
apă
sat Dedulești
2018
151.863,48
Platformă
Spital de Boli
PV recepție nr.
beton armat Cronice și Geriatrie
11607/12.12.20
curte spital și
,,Constantin
18
platformă
Bălăceanu Stolnici”
gunoi
Ștefănești
menajer
Str. Câmpului, nr.
54, Ștefănești
2018
138.041,17
Gard
Spital de Boli
PV recepție nr.
Cronice și Geriatrie
11062/27.11.20
,,Constantin
18
Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești
Str. Câmpului, nr.
54, Ștefănești
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HOTĂRÂRE
privind închirierea unor imobile aflate în domeniul privat al
Județului Argeș

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 2317/18.02.2019 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, reactualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1şi 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 10 ani, a unor imobile situate în
localitățile Domnești, Curtea de Argeș și Ciofrângeni, aflate în domeniul privat
al Județului Argeș, identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcţia Tehnică
va iniţia procedurile legale de închiriere a spațiilor identificate în anexa la
prezenta hotărâre.

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. 51/28.02.2019
Lista cuprinzând imobilele propuse pentru închiriere

Nr.
crt.
1

Denumire imobil
Fost district de
drumuri Domneşti

Locaţie imobil

Suprafaţă
teren
Comuna Domneşti 9537mp

2

Fost serviciu de
protecţia plantelor
Curtea de Argeş

Municipiul Curtea
de Argeş, str.
Vasile Lupu

2323mp

3

Fost serviciu de
protecţia plantelor
Ciofrângeni

Comuna
Ciofrângeni

1086mp

Suprafaţă clădiri existente
C1, birouri – 23mp
C4, depozit materiale – 77mp
C6, depozit carburanţi –
68mp
C10,depozit filler – 96mp
C13, atelier – 195mp
C1, depozit – 295mp
C2, depozit – 52mp
C3, depozit – 68mp
C4, depozit – 122mp
C5, depozit – 22mp
C6, depozit – 70mp
C1, magazie – 159mp
C2, magazie – 51mp
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, a Devizului general și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „CONSTRUIRE CORP
DE CLĂDIRE NOU LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PITEȘTI”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 1846/07.02.2019 al Spitalului Județean de
Urgență Pitești;
Având în vedere:
 H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
 Art. 91 alin. 3, lit. f și alin. 5 lit. a, pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată ;
 Hotărârea consiliului județean nr. 172/28.06.2018 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,,Construire corp de clădire nou la
Spitalul Județean de Urgență Pitești”;
 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, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Proiectul Tehnic de Execuție, Devizul general și indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul „CONSTRUIRE CORP DE CLĂDIRE
NOU LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Spitalul Județean de Urgență
Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Implementarea unor măsuri și
instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul
Consiliului Județean Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 2496/21.02.2019 al Direcţiei Strategii Sinteze
Proiecte cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai
puțin dezvoltate) ce vizează Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
 Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
 Avizul comisiilor de specialitate K1, 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 proiectul cu titlul ”Implementarea unor măsuri și
instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul
Consiliului Județean Argeș” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 pentru
realizarea Obiectivului Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP.
ART.2. Se aprobă bugetul proiectului cu titlul ”Implementarea unor măsuri și
instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul
Consiliului Județean Argeș”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
308/17.12.2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză a activității
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 2387/18.02.2019 al Serviciului
Legislativ – Transparenţă Decizională;
Având în vedere:
 Art. 91, alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale
republicată și actualizată;
 Adresa Comisiei speciale de analiză a activității Direcției Generale pentru
Evidența Persoanelor Argeș nr. 2226/14.02.2019;
 Hotărârea consiliului județean nr. 308/17.12.2018 privind constituirea
Comisiei speciale de analiză a activității Direcției Generale pentru Evidența
Persoanelor Argeș;
 Raportul comisiei de specialitate 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 UNIC. Art. 3 al Hotărârii consiliului județean nr. 308/17.12.2018 se
modifică și va avea următorul cuprins:
”ART.3. Comisia va analiza activitatea Direcției Generale pentru Evidența
Persoanelor Argeș din punctul de vedere al respectării și aplicării hotărârilor
Consiliului Județean Argeș și va determina cauzele care au dus la cele sesizate
prin memoriile salariaților acestei instituții adresate Consiliului Județean
Argeș, iar la ședința ordinară din luna martie 2019, va prezenta în plen raportul
întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate”.

