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PUNCTUL_4-PROIECT
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.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 Compartimentului Protecție Socială.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr._

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal: 417

Nr. 3930/ 08.02.2019
Aprob,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Vizat,
Secretar Judeţ Argeş
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, a elaborat Planul anual
de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Argeş pentru anul 2019.
Potrivit art. 118, alin. 1 şi 3 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, Planul anual de
acţiuni privind serviciile sociale a fost elaborat în conformitate cu măsurile şi acţiunile
prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş şi cuprinde
date privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile
sociale propuse pentru a fi înfiinţate, bugetul estimat pentru anul 2019 şi sursele de finanţare.
Conform prevederilor art. 118, alin 4, din legea mai sus menţionată, prin adresa nr.
164/04.01.2019, Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale a fost transmis, spre
consultare, Comisiei de Incluziune Socială, iar prin adresa Secretariatului Comisiei Judeţene
privind Incluziunea Socială Argeş nr. 1372/31.01.2019, acesta a fost aprobat de către
Comisie.
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare plenului Consiliului Judetean Argeş
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei care face
parte integrantă din prezentul raport.
Cu deosebită consideraţie,
Director General,
Adrian MACOVEI

Red. C.G/2ex.

Director general adjunct,
Adela GOGOAŞE
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PUNCTUL_5-PROIECT
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.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 179/26.07.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Călinești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială ;
 Unității de Asistență Medico-Socială Călinești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2019
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 1639 din 07.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179 din 26.07.2018, Anexa 2, a fost
aprobat statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești.
Prin adresa nr. 61din 05.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 1639
din 05.02.2019, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Călinești a solicitat
aprobarea statului de funcții, conform anexei.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Călinești a elaborat statul de
funcții în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977 din
17.09.2003 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă 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 medicosocială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată,
Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 412/2003, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative
secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență medicosocială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Călinești, conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179 din 26.07.2018 își
încetează aplicabilitatea.
Director Executiv,
Consi lier Cabinet Președinte
Jr. Alisa CIOBANU
Dr. Anci IONESCU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Inspector superior,
Paul BUȘCU
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PUNCTUL_6-PROIECT
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.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
287/23.11.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Șuici și Direcția Asistență
Medicală și Protecție Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Șuici;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________2019,
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 1979/14.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 287/23.11.2018, au fost aprobate
organigrama și statul de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Șuici.
Prin adresa nr. 168 din 05.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
1979 din 11.02.2019, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Șuici a solicitat
aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform anexelor.
Conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Șuici a elaborat organigrama și
statul de funcții în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/36069,
50448/SP/12533/25.10.2018 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, a 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 medicosocială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată, a
Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 412/2003, a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență
medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de
Asistență Medico-Socială Șuici, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 287 din 23.11.2018 își încetează
aplicabilitatea.
Director Executiv,
jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
Inspector superior
Paul BUŞCU
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PUNCTUL_7-PROIECT
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.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 286/23.11.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Domnești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială ;
 Unității de Asistență Medico-Socială Domnești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2019
Nr. __

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 1957 din 13.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 286 din 23.11.2018, Anexa 2, a fost
aprobat statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti.
Prin adresa nr.110 din 08.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
1957 din 11.02.2019, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Domneşti a solicitat
aprobarea statului de funcții, conform anexei.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Domneşti a elaborat statul de
funcții în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977 din
17.09.2003 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă 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 medicosocială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată,
Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 412/2003, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative
secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență medicosocială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Domneşti, conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 286 din 23.11.2018 își
încetează aplicabilitatea.
Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consi lier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU
Inspector superior,
Paul BUȘCU
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PUNCTUL_8-PROIECT

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.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 12/25.01.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești;
 Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 21207 din 13.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Deduleşti
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 12 din 25.01.2018, Anexa 2, a fost
aprobat statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Deduleşti.
Prin adresa nr.503 din 10.12.2018, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
21207 din 18.12.2018, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Deduleşti a solicitat
aprobarea statului de funcții, conform anexei.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Deduleşti a elaborat statul de
funcții în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/MB 3254/42977 din
17.09.2003 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă 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 medicosocială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată,
Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 412/2003, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de asistență
medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Deduleşti, conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 12 din 25.01.2018 își
încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consi lier Cabinet Președinte
Dr. Anci IONESCU

Inspector superior,
Paul BUȘCU

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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_9-PROIECT
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.

ART.2. Unitatea de Asistență Medico-Sociala Dedulești și Direcția Asistență
Medicală și Protecție Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 140 din 19.12.2016 își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 2326 din 18.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Unității de Asistență Medico-Socială Deduleşti
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 19.12.2016, Anexa 2, a fost
aprobat Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistență Medico-Socială
Deduleşti.
Prin adresa nr. 69 din 18.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2326
din 18.02.2019, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Deduleşti a solicitat
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, conform anexei.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Deduleşti a elaborat
Regulamentului de organizare și funcționare în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății
nr. XI/A/MB 3254/42977 din 17.09.2003 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă
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, actualizată, Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 412/2003 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.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, vă supunem spre aprobare inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Unității de Asistență Medico-Socială Deduleşti, conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 19.12.2016 își
încetează aplicabilitatea.
Director Executiv,
Consilier Cabinet Președinte
Jr. Alisa CIOBANU
Dr. Anci IONESCU
Șef Serviciu,
Ana MINCĂ
Consilier juridic,
Aurora TĂNASE
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PUNCTUL_10-PROIECT
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;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 598/22.12.2016
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc ,,Regele
Carol I” Costești;

 Adresa Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești nr. 1233/07.02.2019;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I”
Costești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 284/23.11.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Orășenesc
,,Regele Carol I” Costești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi _________ 2019,
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 1978 din 13.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 284 din 23.11.2018 Anexa
2 a fost aprobat statul de funcții al Spitalului Orăşenesc „Regele Carol I”
Costeşti.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.1 din O.M.S.
nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul
spitalului public, Spitalului Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti a elaborat
statul de funcţii, în conformitate cu prevederile: Dispoziției Președintelui
Consiliului Județean Argeș nr. 598 din 22.12.2016 pentru modificarea și
completarea structurii organizatorice; 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 şi promovarea în funcţii, grade şi 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, Legii nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative
secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 1233 din 07.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 1978 din 11.02.2019 , conducerea Spitalului Orăşenesc „Regele
Carol I” Costeşti a solicitat aprobarea statului de funcții conform anexei.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale 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 supunem spre aprobare iniţierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc
„Regele Carol I” Costeşti, conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la H.C.J nr. 284/ 23.11.2018 își încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU

Inspector superior
Paul BUŞCU
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PUNCTUL_11-PROIECT
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;

 Adresa Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea nr. 620/07.02.2019;
 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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie
"Sfânta Maria" Vedea conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 228/27.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
296/17.12.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Psihiatrie
"Sfânta Maria " Vedea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria " Vedea.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA
Dată astăzi __________2019,
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 1893 din 13.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin

Dan

MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea

Prin Anexa 1 la HCJ nr. 228/27.09.2018 a fost aprobată organigrama
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea, iar prin Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 296/17.12.2018 a fost aprobat statul de funcții al Spitalului
de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modficările și completările ulterioare şi ale art.1 din OMS nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea a elaborat organigrama și statul
de funcţii în conformitate cu prevederile: Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Argeş nr. 17/10.01.2019, 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 şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii
serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale; O.M.S. nr.
1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; Legii nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare și incidente
specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 620 din 07.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 1893 din 08.02.2019, conducerea Spitalului de Psihiatrie ”Sf.
Maria” Vedea a solicitat aprobarea organigramei și a statului de funcţii, conform
anexelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale 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, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf.
Maria” Vedea, conform anexelor.
Astfel, Anexa 1 la HCJ nr. 228/27.09.2018, precum și H.C.J. Argeș nr.
296/17.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
jr. Alisa CIOBANU

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU

Șef serviciu,

Inspector superior,

Ana MINCĂ

Cristina LAZĂR
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Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
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Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_12-PROIECT

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.
ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Psihiatrie
"Sfânta Maria" Vedea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
273/26.10.2017 îşi încetează aplicabilitatea.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
 Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

Consiliul Judeţean Argeş
Direcţia Asistență Medicală Și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 2193 din 14.02.2019

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 273 din 26.10.2017 a fost
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie
„Sf. Maria” Vedea.
Având în vedere prevederile art. 1, pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii
Publice nr. 921/2006, comitetul director din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sfântul Andrei” Valea Iașului a elaborat Regulamentul de
organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile: Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 16 din 10.01.2019 pentru
modificarea și completarea structurii organizatorice; Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; 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.
Prin adresa nr. 724 din 14.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 2193 din 14.02.2019, conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea a solicitat aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,
conform anexei.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91, alin. (2), lit. c din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale 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, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 273 din 26.10.2017 își
încetează aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport: adresa spitalului nr. 2193 din 14.02.2019,
precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului menționat.

Director Executiv,

Consilier Cabinet Președinte

Jr. Alisa CIOBANU

Dr. Anci IONESCU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier juridic,
Aurora TĂNASE
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PUNCTUL_13-PROIECT

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.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Direcției Economice ;
 Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

Consiliul Judeţean Argeş
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism
Aprob,
Preşedinte,
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte,
Simona Mihaela Brătulescu
Raport privind aprobarea cotizaţiei
pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2019
Fondată în 1985, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este un forum pentru
cooperare interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor
europene și a Consiliului Europei. Politicile AER sunt conduse de un președinte și un consiliu
compus din președinții regionali și politicieni. Aceste politici sunt dezvoltate prin intermediul
a trei comisii tematice prezidate de politicieni regionali și coordonate de către personalul
Secretariatului General al ARE la Strasbourg și Bruxelles. Comisiile sunt structuri
funcționale, evolutive și non-birocratice care se adaptează nevoilor diverse ale regiunilor
membre.
Judeţul Argeş a devenit membru al ARE prin Hotărârea nr. 9/24.04.1997 a Consiliului
Judetean Arges.
Conform art. 3 din Statutul ARE, pentru a face parte din Asociaţie, regiunea membră
trebuie sa plătească o cotizaţie anuală.
Prin adresa nr. 18975/19.11.2018 a Adunării Regiunilor Europene, s-a transmis nota
explicativă a cotizaţiei pentru judeţul Argeş în valoare de 4523 euro.
Având în vedere cele menţionate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de
zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei în valoare de 4523 euro pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2019.

Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu

Director executiv,
Alisa Ciobanu

Șef Serviciu
Veronica Stroe

Întocmit: Mihaela Costache
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PUNCTUL_14-PROIECT
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.

ART.2. Se desemnează doamna Stroe Veronica Mihaela – Șef Serviciu JuridicContencios, pentru un mandat de 2 ani, să reprezinte Consiliul Județean Argeș
în Comisia de Contestații privind orientarea Școlară și Profesională a copiilor
cu cerințe educaționale speciale din cadrul Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Argeș.
ART.3. Doamna Stoenescu Roxana Mariana și doamna Stroe Veronica Mihaela
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:






Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Doamnei Stoenescu Roxana Mariana;
Doamnei Stroe Veronica Mihaela;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism
Avizat,
Vicepresedinte
Simona BRATULESCU

Aprob,
Preşedinte
Constantin Dan MANU

RAPORT
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
Prin adresa nr.572/11.02.2019 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Argeş solicită 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.
Potrivit Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației Naționale,
Cercetării și Sportului nr.1985/1305/5805/2016, publicat în Monitorul Oficial nr.1019 din
19.12.2016, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în
vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și
profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilității și
reabilității copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale evaluarea, asistența
psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a
tinerilor cu cerințe educaționale speciale, în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Argeş funcționează:
Comisia de Orientare Școlară și Profesională, care are ca atribuții principale
orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, emiterea
certificatelor de orientare școlară și profesională, precum și colaborarea cu instituțiile
implicate în acest proces;
Comisia de Contestații, care soluționează eventualele contestații privind
orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Conform art.9 din Ordinul ante menționat, COSP este numită prin decizie a
inspectoratului școlar general al județului/al municipiului București și are în componență:
a) Directorul CJRAE/CMBRAE, președinte al comisiei;
b) Inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al
comisiei;
c) Un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administrație;
d) Un reprezentant din partea DGASPC județene;
e) Un reprezentant din partea Consiliului Județean/al municipiului București;
f) Un reprezentant din partea unei instituții de învățământ special cu personalitate
juridică, respectiv unitate de învățământ special și centru școlar de educație incluzivă;
g) Un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de
observator.
De asemenea, potrivit art.9 alin. (6) ,, Mandatul membrilor desemnaţi în COSP, cu
excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia, cu maximum două mandate consecutive”.

Potrivit art.91 din același Ordin, Comisia de contestații are aceeași structură.
Modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei de Orientare Școlară și Profesională și a
Comisiei de Contestații este reglementată de art.87-91 din Secțiunea a 7-a a Ordinului comun
mai sus menționat.
Faţă de cele menționate, supunem analizei și aprobării plenului consiliului județean
proiectul de hotărâre pentru desemnarea pentru un mandat de 2 ani a următorilor membri:
- d.na Stoenescu Roxana Mariana în Comisia de Orientare Școlară și Profesională;
- d.na Stroe Veronica Mihaela în Comisia de Contestații.
Atașăm adresa nr.570/11.02.2019 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Argeş.

Şef Serviciu
Roxana STOENESCU

Director executiv
Alisa CIOBANU
Întocmit,
Insp. Florina GRIGORE
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PUNCTUL_15-PROIECT
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).

ART.2.Indemnizația stabilită la art.1 se acordă pentru cel mult două ședințe
lunare și va fi finanțată din bugetul Consiliului Județean Argeș, prin Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
238/22.12.2014 își încetează aplicabilitatea.
ART.4.Direcția Economică și Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş.
 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș;
 Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism

Avizat,
Vicepresedinte
Simona BRATULESCU

Aprob,
Preşedinte
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind stabilirea și acordarea indemnizației de ședință
pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională și
membrii Comisiei de Contestații din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş
Prin adresa nr.572/11.02.2019 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Argeş solicită acordarea indemnizației de ședință pentru activitatea membrilor Comisiei de
Orientare Școlară și Profesională și a membrilor Comisiei de Contestații din cadrul CJRAE.
Potrivit Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației Naționale,
Cercetării și Sportului nr.1985/1305/5805/2016, publicat în Monitorul Oficial nr.1019 din
19.12.2016, privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în
vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și
profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și
reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, evaluarea, asistența
psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a
tinerilor cu cerințe educaționale speciale, în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Argeş funcționează:
Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), care are ca atribuții
principale orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale,
emiterea certificatelor de orientare școlară și profesională, precum și colaborarea cu
instituțiile implicate în acest proces;
Comisia de Contestații, care soluționează eventualele contestații privind
orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Potrivit art.89 alin. (1) COSP se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori
este nevoie în ședințe extraordinare, având conform art. 87 alin.(1) și alin.(2) din Ordinul ante
menționat, următoarele atribuţii:
a) analizează documentele primite de la SEOSP şi decide asupra orientării şcolare şi
profesionale a elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din
motive medicale;
b) emite certificatele de orientare şcolară şi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul
CJRAE/CMBRAE;
c) colaborează cu DGASPC, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile
persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile,
cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile
lor individuale.
În baza prevederilor art.91 din același Ordin, Comisia de contestații are aceeași
structură. Modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei de Orientare Școlară și

Profesională și a Comisiei de Contestații este reglementată de art.87-91 din Secțiunea a 7-a a
Ordinului comun mai sus menționat.
În fundamentarea solicitării menționăm:
- Prevederile art.99 alin.(5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011: ,,Finanţarea
centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de
Resurse şi Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul consiliului judeţean”;
- Prevederile 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, conform căruia: ,,Finanţarea posturilor în cadrul SEOSP şi finanţarea COSP se
vor realiza de către consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, prin CJRAE/CMBRAE”.
Potrivit reglementărilor prevăzute în art. 89 alin.(7) din Ordin nr. 5805/2016,
,,salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de
şedinţă”.
Faţă de cele menționate, supunem analizei și aprobării plenului consiliului județean
proiectul de hotărâre privind stabilirea și acordarea indemnizației de ședință, calculată la
valoarea a 2 ore din salariul președintelui C.O.S.P. (director C.J.R.A.E.), conform adresei
atașate, pentru membrii C.O.S.P. și pentru membrii comisiei de contestații, ce va fi finanțată
din bugetul Consiliului Județean Argeș prin C.J.R.A.E..
Hotărârea nr.238/22.12.2014 își încetează aplicabilitatea.
Atașăm adresa nr.572/11.02.2019 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Argeş.

Şef Serviciu
Roxana STOENESCU

Director executiv
Carmen MOCANU

Întocmit,
Insp. Florina GRIGORE

Director executiv
Alisa CIOBANU
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Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_16-PROIECT
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.
ART.2. Se aprobă Nomenclatorul materialelor ce vor susţine manifestările
cultural - artistice conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism și instituțiile
de cultură subordonate Consiliului Județean Argeș vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice ;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2019
Nr. __

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

RAPORT
privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice,
ştiinţifice şi sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean
Argeş şi instituţiile subordonate, precum şi a nomenclatorului de materiale ce vor
susţine aceste activităţi

În temeiul art. 91 pct. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale
republicată, Consiliul Județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, tineretul,
cultura, sportul etc.
Potrivit dispoziţiilor O.U.G 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, a Legii bibliotecilor nr.
334/2002 republicată, a Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 republicată şi O.G.
nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic, în subordinea Consiliului Judeţean Argeş îşi
desfăşoară activitatea următoarele instituţii de cultură:
 Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş;
 Centrul de Cultură Brătianu;
 Muzeul Judeţean Argeş;
 Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti;
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti;
 Teatrul ”Al. Davila” Piteşti;
 Centrul Cultural Județean Argeș
Finanţarea acestor instituţii este asigurată din bugetul propriu al consiliului judeţean,
conform Legii finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform specificului fiecărei instituții de cultură, acestea desfăşoară anual manifestări
cultural-artistice şi ştiinţifice, pe baza unui calendar stabilit la începutul fiecărui an şi aprobat
prin hotărâre a consiliului judeţean.

Consiliul Județean a manifestat o preocupare permanentă pentru promovarea istoriei,
artei și tradițiilor culturale, dar și a educației și științei, tineretului și sportului, acordând în
limita resurselor bugetare sprijin evenimentelor organizate în acest scop.
Faţă de cele prezentate, vă supunem spre dezbatere şi aprobare în plenul consiliului
judeţean proiectul de hotărâre privind:
1. Aprobarea calendarului principalelor activităţi și manifestări cultural-artistice
ştiinţifice şi sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul
Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate, conform anexei 1;
2. Aprobarea nomenclatorului de materiale ce vor susţine aceste manifestări, conform
anexei 2.

Șef Serviciu,
Roxana STOENESCU

Director executiv,
Alisa Ciobanu

Întocmit:Isabela Bîrzu/1 ex.
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PUNCTUL_17-PROIECT

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.
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 Devizul general actualizat al investiției “Modernizare DJ 702
A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+69 “ reprezentând valoarea totală a investiției
în sumă de 5.403.664 lei, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă cofinanțarea actualizată a obiectivului de investiții
“Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696“ în suma de
840.231,06 lei.
ART.3. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice ;
 Direcției Tehnice ;
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________2019
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ
APROBAT,
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA
VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ
RAPORT
privind aprobarea
Devizului general actualizat şi a Cofinanţării actualizate, pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696”

Obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696”
este cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Subprogramul Infrastructura la
nivel judeţean şi este finanţat în baza Contractului nr. 2954/20.11.2017, respectiv
nr.21419/18.12.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.59/17.03.2017 au fost aprobaţi indicatorii
tehnico-economici şi cofinanţarea acestui obiectiv, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr.264/26.10.2018 a fost aprobat Devizul general actualizat la faza Proiect tehnic.
În conformitate cu prevederile 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, anexa 4, art. 5: “Devizul general întocmit la faza de proiectare - documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este
necesar…”.
Menţionăm că valoarea totală a investiţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr.59/17.03.2017 a fost de 4.759.759,48 lei şi valoarea cofinanţării de 196.326,54 lei.
Prin Contractul de finanţare Ministerul Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene a alocat suma de 4.563.432,94 lei, sumă care nu poate fi majorată
conform adresei nr.21748/11.02.2019 a Ministerului Dezvoltǎrii Regionale şi Administraţiei
Publice.
În urma actualizării Devizului general ca urmare a modificărilor legislative (O.U.G.
nr.114/2018), valoarea totală a investiţiei este de 5.403.664 lei. Prin urmare, valoarea de
196.326,54 lei a cofinanţării creşte cu 643.904,52 lei. Diferenţa în valoare de 840.231,06 lei
dintre noua valoare a investiţiei şi suma alocată de Ministerul Dezvoltǎrii Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene trebuie să fie asigurată de la bugetul local.
Având în vedere că de la data aprobării ultimului Deviz general (Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr.264/26.10.2018) au apărut modificări legislative (O.U.G. nr.114/2018), în
conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale - actualizată, supunem spre aprobare Devizul general actualizat al investiţiei,

conform anexei, precum si Cofinanţarea actualizată în valoare de 840.231,06 lei pentru
obiectivul de investiţii “Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696”.

Director executiv,

Director executiv,

Director executiv,

Alin STOICEA

Carmen MOCANU

Alisa CIOBANU

Întocmit,
F. Dănescu/M.Durdui
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PUNCTUL_18-PROIECT
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
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea

unor acte normative și prorogarea unor termene și a Instrucțiunii nr. 2/2018
privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială emisă de
A.N.A.P., lucrare finanțată prin PNDL, etapa 1A, conform anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., Direcția Tehnică și
Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Direcției Tehnice;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă .

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________2019
Nr. ___

REGIA AUTONOMAJUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str. G COSBUC, nr.40, jud. Arges
Nr…………………….
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT,
SECRETAR
IONEL VOICA

RAPORT
Privind aprobarea actualizarii
pentru restul de executat pentru obiectivul de investitii
,, Modernizare Drum Judetean DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+3136+626, L=3.313km , comunele Stoenesti si Dragoslavele, judetul Arges,,
conform OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene si a Instructiunii
nr.2/21.12.2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publica/sectoriala emisa de A.N.A.P.
Avand in vedere prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene si a
Instructiunii nr.2/21.12.2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie
publica/sectoriala emisa de A.N.A.P., si tinanad cont de adresa
nr.21748/11.02.2019 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice-Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura privind
actualizarea Contractelor de achizitie publica, va supunem spre aprobare
valoarea actualizata pentru restul de executat la obiectivul ,, Modernizare
Drum Judetean DJ 725 Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626,
L=3.313km , comunele Stoenesti si Dragoslavele, judetul Arges,, lucrare
finantata prin PNDL, etapa 1A.
Director General,
Ing. Alina Nicolau

Director Economic,
Ec. Claudia Ghita

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_19-PROIECT

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.
ART.3. În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la
încheierea contractului de dare în administrare a imobilului identificat la art. 1.
ART.4. Direcția Tehnică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi __________2019
Nr.___

Anexă
la Hotărârea consiliului județean nr. ___/______

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

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢĂ ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE
Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș a imobilului apartament-garsonieră cu nr.15, situat în Pitești, cart. Negru Vodă,
Aleea Carpați, nr.4, bl. C4a, sc.B, jud. Argeș

Prin adresa nr. 4042/11.02.2019 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
1982/11.02.2019, D.G.A.S.P.C. Argeș solicită preluarea în administrare a imobilului
apartament-garsonieră cu nr.15, situat în Pitești, cart. Negru Vodă, Aleea Carpați, nr.4,
bl. C4a, sc.B, jud. Argeș, pentru facilitarea integrării socio-profesionale a persoanelor
aflate în dificultate și în risc de excluziune socială.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, al art. 867 și 868 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată, propunem darea în administrare Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a imobilului apartamentgarsonieră cu nr.15, aflat in domeniul public al județului Argeș, identificat conform
anexei la prezentul raport, situat în Pitești, cart. Negru Vodă, Aleea Carpați, nr.4, bl.
C4a, sc.B, jud. Argeș, compus dintr-o cameră și dependințe cu o suprafață utilă de
24,58 mp. și o suprafață utilă totală de 27,36 mp. inclusiv balcon.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA
Redactat
Alin Răboj

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
ȘEF S.E.A.P.D.
Dumitrescu Rodica

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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_20-PROIECT
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.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Spitalului de Recuperare Brădet;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

Anexă
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/________

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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de
Recuperare Brădet asupra imobilelor – clădire Rampă depozitare gunoi menajer
și Clădire adăpost rezervor tampon apă menajeră
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 24/31.01.2019 s-a aprobat
completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului
Argeș cu imobilele Rampă depozitare gunoi menajer și Clădire adăpost
rezervor tampon apă menajeră, situate în incinta Spitalului de Recuperare
Brădet, sat Brădetu, comuna Brăduleț, jud. Argeș.
În baza prevederilor art. 792 alin. (2), art. 802, 803, 842, 846, 858, 861
alin. (3), art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată, modificată și completată, ale art. 1 alin. (1) din O.G. nr.
70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și
local, actualizată, precum și în baza prevederilor art. 123 alin (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, coroborat cu
prevederile art. 3 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare, propunem 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, jud. Argeș, identificate conform anexei.
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 112/30.08.2006 privind darea în
administrare Spitalului de Recuperare Brădet a imobilului teren și construcții în
care funcționează unitatea sanitară se va modifica corespunzător.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
STOICEA ALIN

DIRECTOR EXECUTIV
CIOBANU ALISA

Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius

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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_21-PROIECT
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
 Capitolul VI Sănătate - cu bunurile prevăzute în anexă”

ART.2. Anexa aprobată la art. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniţia
procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş.
ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2019
Nr.___

Anexă
la H.C.J. Argeș nr. ..…./……..…….
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

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public
al judeţului Argeş
Ulterior adoptării H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce aparţin domeniului
public al Judeţului Argeş și a H.G. nr. 640/2002 privind trecerea unor unități spitalicești din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul
public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș, s-au realizat o serie
de investiţii care întregesc acest inventar.
Astfel, la Unitatea de Asistență Medico – Socială Dedulești au fost finalizate lucrările
de construcții aferente proiectului ,,Gospodărire de apă”, conform Procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor nr. 521/17.12.2018, cuprinzând obiectivele : Stație pompare,
Instalație de tratare a apei, Rezervor înmagazinare apă, Container, Împrejmuire cu gard
metalic și betonare incintă și Instalație electrică exterioară, precum și aferente obiectivului
de investiție Sistem de alimentare cu apă, așa cum reiese din adresa U.A.M.S. Dedulești nr.
62/12.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. R518/13.02.2019.
De asemenea, prin adresa nr. 731/28.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș
sub nr. 1263/29.01.2019, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești ne înștiințează că au fost finalizate obiectivele de investiții ,,Platformă
beton armat curte spital și platformă gunoi menajer” și ,,Gard”.
Bunurile imobile rezultate în urma acestei investiții vor fi trecute în domeniul public al
judeţului Argeş.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 120 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată şi al art. 3 din Legea 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, actualizată, propunem completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Argeş, conform anexei la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
STOICEA ALIN

DIRECTOR EXECUTIV
CIOBANU ALISA

Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius

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
Operator de date personale nr. 37708

PUNCTUL_22-PROIECT

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.

ART.3.Serviciul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/______
Lista cuprinzând imobilele propuse pentru închiriere

Nr.
crt.
1

Denumire imobil

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

Fost district de
drumuri Domneşti

Locaţie imobil

Suprafaţă
teren
Comuna Domneşti 9537mp

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

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT

Județul Argeș deține în domeniul privat imobile care au fost districte de
drumuri şi sunt dezafectate sau care au aparţinut fostului serviciu de protecţie a
plantelor, ce pot fi supuse procedurilor de închiriere.
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
actualizată, al art. 1777-1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
reactualizată, propunem închirierea acestor imobile, situate în localităţile
Domneşti, Curtea de Argeş şi Ciofrângeni, identificate conform anexei, pentru o
perioadă de 10 ani.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

Întocmit
Rodica Dumitrescu

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
Operator de date personale nr. 37708

PUNCTUL_23-PROIECT
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.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice;
 Spitalului Județean de Urgență Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.___

Se aproba,
PRESEDINTE
Dan Constantin MANU

Avizat,
S ECRETAR JUDET,
Ionel V O I C A
DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

RAPORT
privind aprobarea PTE, Devizului general si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „ CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE NOU
LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI”
1.Situatia existenta
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti functioneaza intr-un ansamblu
imobiliar format din 9 corpuri de cladire, avand regimuri de inaltime
diferite (4 corpuri cu 3 nivele, 1 corp cu 7 nivele si 4 corpuri cu 8
nivele), in care isi desfasoara activitatea majoritatea sectiilor sale medicale.
Intrucat unele dintre acestea (Chirurgie Plastica si Arsi, Chirurgie
Vasculara, Bloc Operator Boli Cardiovasculare, Cardiologie - inclusiv
USTACC), nu mai corespund cerintelor actuale impuse de DSP si tinand
cont (si) de numarul in crestere al pacientientilor care apeleaza la aceste
servicii, se impune ca necesitate, o lucrare de restructurare spatiofunctionala si de corectare a circuitelor medicale.
In acest sens, prin semnarea contractului nr.2109/16.01.2018, au
fost demarate serviciile de elaborare, in conformitate cu prevederile
H.G.907/29.11.2016 (cu
modificarile
si
completarile ulterioare) a
documentatiei
tehnico-economice,
pentru
obiectivul
de
investitie
„CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE NOU LA SJUP”.
2.Descrierea lucrarilor de baza
Se urmareste realizarea unei constructii noi, amplasata in partea
de Sud-Vest a terenului aferent curtii spitalului, avand un regim de
inaltime S+P+4E, accesibila de la nivelul solului(parterului), atat prin
corpul de cladire existent ( „G”) cat si prin doua intrari situate pe laturile
de Vest si respectiv de Est ale acesteia.

Organizarea Sectiilor medicale in acest corp nou de cladire este
urmatoarea:
La Subsol
Anatomie Patologica+ Spatii tehnice + 3 Adaposturi civile
La Parter
Chirurgie Plastica si Arsi
La Etaj I
Chirurgie Vasculara
La Etaj II
Bloc operator
La Etajele III si IV
Cardiologie (inclusiv USTACC)
Descrierea din punct de vedere tehnic,constructiv, functionalarhitectural si tehnologic cuprinde:
-caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie;
-varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia;
-echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
Descriere succinta:
Functiune: Spital
Regim de inaltime:S+P+4E
Suprafata construita la sol:
Sc existenta = 7.858,161 mp
Sc propusa = 1.418,10(suprafata construita parter)
Sc total constr.sol(existent + propus) = 9.276,26 mp
Suprafata construita desfasurata(fara subsol):
Sd existenta = 28.156,891 mp
Sd propusa =
7.017,98 mp
Sd total(existent + propus) = 35.174,871 mp
Inaltime maxima constructie:
Hmax = 23,00 m la atic(fata de cota teren amenajat)
Suprafata spatii verzi
S spatii verzi existente pe sol natural = 12.650,619 mp(40,458%)
S spatii verzi propuse pe sol natural= 10.868,384 mp(34,758%)
S spatii verzi propuse pe terasa = 804,00 mp(2,57%)
Suprafata spatii verzi propuse:11.672,384(37,328%)
Supratafa carosabil/pietonal existent incinta = 10.410,73 mp(33,295%)
Scarosabil/pietonal/parcari propuse=10.747,965 mp(34,37%)
Suprafata curtii de lumina existente:Scl existente= 348,49 mp
Suprafata teren
Steren = 31.268,00 mp
POT existent = 25,13 %

POT propus = Sconstr/Steren x 100 =9.276,261mp/31.268,00 mp x 100=29,66%
CUT existent = 0,90
CUT propus = S constr.desf/S teren= 35.174,871 mp/31.268,00 mp=1,12
Geometria constructiei
Constructia este rectangulara in plan, conform planului de situatie.
Distanta fata de corpul existent al SJUP este de 6 m, prevazuta ca
minima de P 118-99 pentru constructii
Inchideri nestructurale
Inchiderile perimetrale la corpul principal sunt realizate din zidarie de
caramida cu grosime de 30 cm+termosistem de vata minerala min 100 mm,
( in urma calcului g ce se va efectua la faza DTAC, se va verifica/ajusta
grosimea termosistemului),tencuieli decorative de exterior si placaje de
fibrociment.
Inchiderile la acoperis sunt realizate tip terasa, cu hidroizolatie din PVC.
In scenariul terasei tip gradina, ultimul strat este alcatuit din pamant+
strat vegetal.Aleile au startul de uzura din deck.
La nivelul subsolului sunt prevazute hidroizolatii din membrane bentonitice
si placi din polistiren extrudat cu rol de termoizolatie si protectie
mecanica.
Compartimentari interioare
Compartimentarile interioare sunt realizate astfel:
-pereti din zidarie de caramida rezistenti la foc REI 90...180
-pereti usori din gipscarton cu structura metalica
Tamplarii
Toate vitrajele la exterior sunt realizate din PVC si geam izolant.Partea
interioara a ferestrelor, acolo unde parapetul este mai mic de 90 cm, va fi
prevazuta cu geam securizat pentru a preveni accidentarile.
Usile interioare vor fi alese in conformitate cu cerintele tehnice pentru
functiunea spitaliceasca.
Usile pietonale interioare/exterioare rezistente la foc sunt usi speciale,
furnizate de producatori specializati.
Plafoane
Sunt prevazute plafoane suspendate in toate spatiile, cu exceptia celor de la
subsol.
Plafoanele suspendate in spatiile umede sunt realizate din gipscarton
rezistent la umiditate.
Plafoanele in restul spatiilor sunt plafoane suspendate continue din
gipscarton sau suspendate casetate, cu modulul de 60 x 60 cm.
In salile de operatie plafonul va fi finisat cu vopsea antiradiatii
Peretii
Peretii sunt finisati pe toata inaltimea lor, pana la plafon.In saloane,cabinete,
pe holuri si grupuri sanitare, se foloseste tapet PVC pana la inaltimea
usilor(h-2,10 m).In rest, este prevazuta vopsea antibacteriana alba.

In salile de operatie finisajul peretilor se realizeaza pana la nivelul
plafonului cu vopsea antiradiatii si tapet PVC.
Pardoseli
La nivelul pardoselilor este necesara igienizarea stricta, suprafata trebuie sa
fie antiderapanta,tratata antibacterian si antifungic, fara rosturi, sa fie
rezistenta la umiditate,murdarie si abraziune,usor de curatat si igienizat.S-a
optat pentru covor din PVC cu proprietati antibacteriene si fungicide in
saloane, pe holuri, in grupurile sanitare si casele scarilor.
La exterior sunt prevazute dalaje din piatra naturala iar la nivelul terasei, o
pardoseala tip deck.
La nivelul parterului este necesara o pardoseala tehnica suprainaltata, cu
inaltimea libera de 30 cm.
La nivelul terasei se propune o terasa”verde”inierbata si amenajata cu
trasee de promenada, marcate prin deck-uri si cu posibilitatea montarii
spatiilor de sedere.La acest nivel sunt amplasate panouri solare, cu scopul
de a folosi energia solara, in vederea incalzirii apei menajere.Panourile
sunt montate pe terasa imobilului, pe o structura metalica de sustinere,
captand razele solare din S. Energia termica captata, este transportata in
serpentinele boilerelor(acumulatoarelor).
Costurile estimative ale investitiei
In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei
se ridica la valoarea de 71 662 589,78 lei fara TVA din care C+M:
30.993.885,75 lei fara TVA, respectiv 15 357 475,90 euro fara TVA din
care C+M: 6.642.068,88 euro fara TVA.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI aferenti
obiectivului de investitii
1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a investitiei, exprimata
in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii – montaj(C+M)
in conformitate cu devizul general(anexat);
a) Valoarea totala a investitiei:
85 213 652,71 lei cu TVA inclus, din care
71 662 589,78 lei fara TVA
13 551 062,93 lei TVA – 19 %
b) Valoarea constructii – montaj (C+M):
36 882 724,04 lei cu TVA inclus, din care
30 993 885,75 lei fara TVA
5 888 838,29 lei TVA – 19 %
2.Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente
fizice.Capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii si dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementarile tehnice in vigoare;
Suprafata construita la sol:

Sc existenta = 7.858,161 mp
Sc propusa = 1.418,10(suprafata construita parter)
Sc total constr.sol(existent + propus) = 9.276,26 mp
Suprafata construita desfasurata(fara subsol):
Sd existenta = 28.156,891 mp
Sd propusa =
7.017,98 mp
Sd total(existent + propus) = 35.174,871 mp
Regim de inaltime:S+P+4E
Ulterior realizarii obiectivului de investitii va rezulta o constructie
noua, amplasata in partea de Sud-Vest a terenului aferent curtii spitalului,
avand un regim de inaltime S+P+4E, accesibila de la nivelul
solului(parterului), atat prin corpul de cladire existent ( „G”) cat si prin
doua intrari situate pe laturile de Vest si respectiv de Est ale acesteia.
Organizarea Sectiilor medicale in acest corp nou de cladire este
urmatoarea:
La Subsol
Anatomie Patologica+ Spatii tehnice + 3 Adaposturi civile
La Parter
Chirurgie Plastica si Arsi
La Etaj I
Chirurgie Vasculara
La Etaj II
Bloc operator
La Etajele III si IV
Cardiologie (inclusiv USTACC)
Indicatorii minimali de performanta si elementele fizice sunt
urmatoarele:
-Construire corp nou de cladire S+P+4E
-Construire gospodarie de apa
-Realizare amenajari exterioare
-Realizare retele noi:termica,alimentare cu energie electrica,curenti slabi,
alimentare
cu
gaze,
telecomunicatii, alimentare
cu
apa
si
canalizare(menajera+pluviala), retea hidranti exterior.
3.Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/ operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitie
Beneficiile economice se vor materializa prin:
- cresterea veniturilor SJUP;
-reducerea cheltuielilor de intretinere/mentenanta pentru cladire si
instalatiile aferente ei;
- valorificarea resursei umana de care dispune Spitalul Judetean de Urgenta
Pitesti:
- asigurarea conformitatii saloanelor din spital sub aspectul ariilor utile
minime/pat, conditiilor de cazare, etc. asa cum sunt ele solicitate prin

reglementarile legale in domeniu (OMS nr. 914/2006 actualizat, OMS
476/2017 privind modul de organizare si functionare al unei unitati
functionale pentru arsi, etc);
- pastrarea numarului de paturi aferente categoriei in care este incadrat
SJUP;
- dezvoltarea activitatii de diagnostic si tratament in bolile cardiovasculare,
includerea
Laboratorului de Angiografie in programul STEMI (este
conditionata de asigurarea back-up-ului chirurgical prin dotari de chirurgie
vasculara), a programului de recoltare de organe si chiar de transplantologie;
- solutie pentru interventie in patologia cardiovasculara de urgenta in timp util,
cunoscut fiind ca 15 minute in infarctul miocardic reprezinta diferenta intre viata
si moarte cat si pentru diminuarea gradul de mortalitate actual;
-scaderea numarului de zile de asteptare pentru realizarea unor evaluari si
tratamente medicale;
-reducerea cazurilor de spitalizare ca urmare a dezvoltarii serviciilor
medicale.
4.Durata estimata de executie a obiectivului de investitie, exprimata in
luni
Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 24 luni
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati
supunerea spre analiza si dezbatere, in plenul Consiliului Judetean din luna
februarie 2019, a proiectului de hotarare privind aprobarea PTE(Proiectului
Tehnic de Executie), a Devizului general si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „ CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE NOU
LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI”.
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
M A N A G E R,
Adriana MOLFEA

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Izabela DIN
SEF SERVICIU TEHNIC ADMINISTRATIV
Mircea MANOLEA

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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_24-PROIECT
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.

ART.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Implementarea unor măsuri
și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul
Consiliului Județean Argeș”, în cuantum de 3.143.823,08 lei (inclusiv TVA),
conform Surselor de finanţare cuprinse în Anexa nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 62.876,55 lei, reprezentând
achitarea a 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului ”Implementarea unor
măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în
cadrul Consiliului Județean Argeș”, conform Surselor de finanţare cuprinse în
Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.6. Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş – dl.
Constantin Dan MANU, să semneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele Judeţului Argeş.
ART.7. Direcția Economică și Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.8. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Directiei Economice ;
Direcţiei Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi ____________2019
Nr. ___

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
Compartimentul Planificare Elaborare și Raportare Strategii Planuri Proiecte
Aprob,
Președinte
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreședinte Simona
BRĂTULESCU
Avizat,
Secretar județ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea proiectului
„Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor
administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș”
și a cheltuielilor legate de proiect

În cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă a fost lansată
Cererea de proiecte pentru „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale
din regiunile mai puțin dezvoltate”.
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini unităţile administrativteritoriale – judeţe si municipii din regiunile mai puțin dezvoltate de a implementa:
 măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și
execuției bugetare,
 măsuri pentru implementarea unitară a managementului calității și
performanței în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și
etapizarea implementării managementului calității 2016 – 2020,
 măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat
pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.
În acest sens, intervenția rezultată din acțiunile cuprinse în cadrul cererilor
de finanțare va trebui să vizeze exclusiv regiunile mai puțin dezvoltate.

Rezultatele așteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse în cadrul
acestui apel trebuie să contribuie sunt:
 R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
 R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de
acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
 R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel
local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative
pentru cetățeni implementate;
 R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice
locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest
obiectiv specific
Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin
dezvoltate) 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.
Astfel, UAT Județul Argeş intenţionează să depună o cerere de finanţare pentru
proiectul „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii
proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș”.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea planificării strategice
instituționale și simplificarea procedurilor implementate la nivelul Consiliului Județean
Argeș.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
1. Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș instrument de planificare a investițiilor locale;
2. Simplificarea procedurilor la nivel județean prin digitalizarea documentelor și
implementarea unei soluții informatice pentru administrarea acesteia;
3. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Consiliului
Județean Argeș în domeniul managementului strategic și în utilizarea și
administrarea soluției informatice dezvoltate prin proiect.

În cadrul proiectului sunt realizate o serie de activităţi ale căror rezultate
contribuie la următoarele rezultate POCA:
 R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
 R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la
nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor
administrative pentru cetățeni implementate;
 R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile
publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate
de acest obiectiv specific
Contribuţia solicitantului este de 2% la cheltuielile eligibile, neexistând cheltuieli
neeligibile.

Faţă de cele prezentate, supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean
Argeş proiectul cu titlul „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate
îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș” și
cheltuielile legate de proiect prezentate în Anexa 1 - Bugetul proiectului și Anexa
2 – Sursele de finanțare.

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu
Finanțare Internațională
Director executiv,
Sorin IVAŞCU
Redactat,
Negrilescu Raluca
Voicu-Olteanu Cristina
Ionescu Claudia
Muşoiu Diana
Geacăr Mihaela

Direcția Juridică Administrație Publică
Locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU

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
Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL _25-PROIECT
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 respectarii 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”.
Celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea.
Comisia specială de analiză a activității Direcției Generale pentru Evidența
Persoanelor Argeș va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
 Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
 Comisiei speciale de analiză a activității Direcției Generale pentru
Evidența Persoanelor Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Legislativ Transparență Decizională
APROB,
PRESEDINTE
Constantin Dan
MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDET,
Ionel Voica
RAPORT
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
308/17.12.2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză a activității
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș
Potrivit dispozițiilor art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
308/17.12.2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză a activității
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, aceasta va analiza
activitatea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, iar la ședința
ordinară din luna februarie 2019, va prezenta în plen raportul întocmit în urma
analizelor şi verificărilor efectuate.
Prin adresa nr. 2226/14.02.2019 a Comisiei speciale de analiză a
activității Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș ni se aduce la
cunoștință faptul că în perioada următoare se vor mai efectua audieri ale
salariaților Direcției și având în vedere faptul că trebuie întocmit și raportul ce
trebuie prezentat in plenul Consiliului Județean Argeș, se solicită prelungirea
termenului până la ședința ordinară din luna martie .
Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de
hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Argeș nr. 308/17.12.2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiză a
activității Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
Intocmit,
Șef serviciu
Cătălina Predescu

