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Punctul _1- Proiect
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume bugetelor locale ale U.A.T. – urilor din județul
Argeș în anul 2019

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 3926/19.03.2019 al Direcției Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ;
 Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Invitația nr. 3848/18.03.2019.
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 repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17.5%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, conform
Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2019, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Unităților administrativ – teritoriale din județul Argeș prin grija Direcției
Economice ;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr._____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. 3926/19.03.2019
APROBAT,
PRESEDINTE
Dan Constantin MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

RAPORT
Potrivit prevederilor art. 6, alin (1) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de
stat pe anul 2019, in anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din
Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat la nivelul
fiecarei unitati administrativ-teritoriale se repartizeaza o cota de 17.5% pentru
echilibrarea bugetelor locale .
De asemenea, in completarea veniturilor proprii din impozitele si taxele
locale estimate a fi incasate in anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit, se
repartizeaza unitatilor administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.7 la legea
mentionata mai sus.
Sumele aferente cotei de 17.5% din impozitul pe venit si sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare se repartizeaza prin hotarare de
consiliu judetean, potrivit prevederilor art. 6, alin (11), dupa consultarea primarilor
si a presedintelui consiliului judetean cu asistenta tehnica de specialitate a
directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale
finantelor publice, in termen de 7 zile.
Suma corespunzatoare cotei de 17.5%, in cuantum de 119910 mii lei se
repartizeaza bugetelor locale ale comunelor oraselor, municipiilor si judetelor, in
completarea veniturilor proprii, proportional cu necesarul stabilit pe total judet
pentru asigurarea bugetului de functionare, astfel:
o 450 lei/locuitor/an pentru judete, dar nu mai mult de 275 milioane
lei/an/judet;
o nu mai putin de 12 milioane lei/an/municipiu;
o nu mai putin de 6 milioane lei/an/oras;

o 1000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai putin de 2 milioane
lei/an/comuna.
In vederea repartizarii acestei cote, potrivit art. 6, alin (3), in termen de 3 zile de
la data publicarii legii Ministerul Finantelor Publice transmite directiilor regionale
ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice modelul de
calcul, nivelul minim al al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecarui judet
pentru anul 2019 si nivelul estimat al veniturilor proprii ale unitatilor administrativteritoriale pe care le vor pune la dispozitia consiliului judetean.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 251018 mii lei se
repartizeaza pe unitati administrative-teritoriale, conform art. 6, alin (8), (9) si (10)
si anexei 7 pentru:
- asigurarea bugetelor de functionare, proportional cu necesarul stabilit;
- acoperirea diferentelor dintre sumele din impozitul pe venit si sume defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare, exclusiv taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrare alocate din Fondul de Rezerva la dispozitia Guvernului,
repartizate in anul 2019 fata de cele repartizate in 2018 in cazul in care acestea
sunt mai mici;
- acoperirea cheltuielilor cu asistenta sociala .
In vederea aplicarii prevederilor legale mentionate mai sus, Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Arges a transmis cu adresa nr. 58536/18.03.2019
urmatoarele:
 Modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul
fiecarui judet pentru anul 2019 si nivelul estimat al veniturilor proprii ale
unitatilor administrativ-teritoriale, pentru repartizarea sumelor prevazute la
art. 6 alin (6) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,
ca urmare a adresei Ministerului Finantelor Publice nr. 462637/15.032019;
 Nivelul corespunzator al cotei de 90% atat din cheltuielile pentru finantarea
sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane
adulte cu handicap grav, asa cum au fost comunicate de catre Ministerul
Muncii si Justitiei Sociale, precum si din estimarea cheltuielilor pentru
finantarea drepturilor insotitorilor si indemnizatiilor lunare ale persoanelor
cu handicap grav, stabilite in functie de nivelul platilor de casa la data de
31.12.2018, pe surse de finantare , in suma 45404 mii lei.
 Nivelul cotelor defalcate din impozitul pe venit cumulate cu sumele
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
aprobate in anul 2018, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2018, nr. 2/2018 si a prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului
de stat pe anul 2018.
In vederea aplicarii prevederilor art.6, (alin 11) aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Arges a invitat presedintele Consiliului Judetean Arges,

reprezentantii Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges si primarii
unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Arges prin adresa nr.
3848/18.03.2019.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare repartizarea pe
unitati administrativ-teritoriale a cotei de 17.5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, conform Anexei nr.1 si a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2019, conform Anexei nr.2.
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Punctul _2- Proiect
HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de Medic
șef Laborator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2780/28.02.2019 al Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
 O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef de
laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și
completările ulterioare;
 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, actualizată;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 7868/26.02.2019.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
Medic șef Laborator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului Județean de Urgență Pitești;
Domnului dr. Enescu Rădulescu Mugurel, prin grija Spitalului Județean
de Urgență Pitești.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA
Data astăzi___________2019
Nr.___

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

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de
Medic șef Laborator
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Nr.
crt.

Numele
și prenumele

1

Dr. Enescu Rădulescu Mugurel

Postul pentru
care candidează
Medic șef
Laborator

Proces verbal nr.

Rezultatul

7219 /21.02.2019

Admis

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 2780 din 28.02.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind validarea rezultatelor examenului
pentru ocuparea funcției de medic șef laborator
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești
Conform prevederilor O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef de laborator
sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare,
concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef de laborator sau șef de
serviciu se organizează la nivelul unității respective de către managerul unității sanitare publice.
Candidaţii declaraţi ”Admis” la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de
secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de către
managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către
autoritatea
în
a
cărei
subordine
se
află
unitatea
sanitară
publică.
În acest sens, conducerea Spitalului Județean de Urgență Pitești prin adresa
nr.
7868 din 26.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2780 din 27.02.2019, a
înaintat pentru validare rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcției de medic șef
laborator din cadrul Laboratorului de Analize Medicale, susținut în data de 21.02.2019.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) 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, vă supunem aprobării iniţierea unui proiect de hotărâre privind
validarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator, din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform anexei
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Punctul _3- Proiect
HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de
Medic șef Secție Pneumologie I, respectiv Medic șef Secție Pneumologie II din
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 2541/26.02.2019 al Direcției Asistență Medicală
și Protecție Socială;
Având în vedere :
 OMS nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de sef de sectie, sef de
laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Art. 91 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 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;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 312/21.02.2019.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de Medic
șef Secție Pneumologie I, respectiv Medic șef Secție Pneumologie II din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
Doamnei dr. Sandu Adriana - Mariana prin grija Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni;
Doamnei dr. Marmandiu Loredana - Nicoleta prin grija Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr._____

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

Rezultatele examenelor
pentru ocuparea funcțiilor de Medic şef Secţie Pneumologie I,
respectiv Medic şef Secţie Pneumologie II
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Nr.
crt

Numele
și prenumele

1

Dr. Sandu Adriana Mariana

2

Dr. Marmandiu Loredana
Nicoleta

Postul pentru
care candidează

Medic şef Secţie
Pneumologie I
Medic şef Secţie
Pneumologie II

Proces verbal nr.

Rezultatul

160/20.02.2019

Admis

160/20.02.2019

Admis

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr. 2541 din 26.02.2019

AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea funcțiilor de
Medic şef secţie Pneumologie I, respectiv Medic şef secţie Pneumologie II din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Conform prevederilor O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de şef de sectie, şef de laborator
sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare,
concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de şef de sectie, şef de laborator sau şef de
serviciu se organizează la nivelul unităţii respective de către managerul unităţii sanitare publice.
Candidaţii declaraţi ”Admis” la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de
secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de către
managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către
autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.
În acest sens, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni prin adresa nr. 312 din
21.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2541 din 21.02.2019, a înaintat
pentru validare rezultatele finale ale examenelor pentru ocuparea funcțiilor de Medic şef secţie
Pneumologie I, respectiv Medic şef secţie Pneumologie II din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) 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, vă supunem aprobării iniţierea unui proiect de hotărâre privind
validarea rezultatelor finale ale examenelor pentru ocuparea funcțiilor de Medic şef secţie
Pneumologie I, respectiv Medic şef secţie Pneumologie II
din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei.
Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU
Șef Serviciu,
Ana Mincă

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
Inspector superior,
Paul Buşcu

