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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 2872/07.03.2019 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;
 O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
 O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Dispoziția Președintelui nr. 579/11.09.2018 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
 Adresa nr. 359/28.02.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 3041/07.03.2019 al Direcţiei 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.679/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
de Recuperare Brădet;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
 O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului de Recuperare Brădet
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 3040/18.03.2019 al Direcţiei Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere :
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și
actualizată;
 Art. 1, pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr.679/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
de Recuperare Brădet;
 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. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată;
 Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 1232/04.03.2019;
 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 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de
Recuperare Brădet, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Spitalului de Boli Cronice Călineşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 3418/12.03.2019 al Direcţiei 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;
 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 și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
 O.M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
 Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată;
 Dispoziția Președintelui nr. 122/01.03.2013 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Boli Cronice Călinești;

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Arges
R.A.
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 3718/15.03.2019 al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 158/25.08.2010 a Consiliului Județean Argeș privind
înfiinţarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca
regii autonome şi societăţi comerciale, modificată și completată;
 Art. 91, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată,
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului judetului Argeș.
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 aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Cu data adoptării prezentei Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr.191/30.09.2014 își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Unității de Asistență Medico – Socială
Dedulești a imobilelor în care își desfășoară activitatea
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 3699/15.03.2019 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;
 O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de
interes județean și local, actualizată;
 Art. 3 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 88/30.03.2017 privind
modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al județului Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 50/28.02.2019 privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
județului Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 161/28.08.2014 privind darea în
administrare UAMS Dedulești si UAMS Calinești, a imobilelor în care își
desfășoară activitatea;
 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 Unității de Asistență Medico-Socială
Dedulești a imobilelor în care își desfășoară activitatea, situate în comuna
Morărești, jud. Argeș, aflate în domeniul public al județului Argeș, identificate
conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. 63/28.03.2019

Bunuri care se dau în administrare
Unității de Asistență Medico Socială Dedulești
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

Stație pompare

2

Instalație de tratare a
apei

3

Rezervor
înmagazinare apă

4

Container

5

Împrejmuire cu gard
metalic și betonare
incintă
Instalație electrică
exterioară

U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș
U.A.M.S. Dedulești comuna
Morărești, sat Dedulești, jud.
Argeș

6

7

Sistem alimentare cu
apă

8

Puț forat

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

Valoarea de
inventar
(lei)

2018

31.782,53

2018

93.149,66

2018

33.765,51

2018

18.892,25

2018

19.118,22

2018

60.325,83

2016

138.194,00

30.027,03

Anexa nr. 2 la
Hotărârea consiliului județean nr. 63/28.03.2019

JUDEȚUL ARGEȘ
Nr______/_________

UAMS DEDULEȘTI
Nr______/___________

CONTRACT DE ADMINISTRARE
I. Părţile contractante :
1.1. Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș, cu sediul în Municipiul Pitesti,
Piața Vasile Milea, Nr.1, Judetul Argeș, Cod Fiscal: 4229512 , reprezentat prin dl. Constantin
Dan Manu, Președinte, în calitate de proprietar,
și
1.2 Unitatea de Asistență Medico Socială Dedulești, cu sediul în com. Morărești, sat
Dedulești, județul Argeș, reprezentată prin dl. Dragoș Panțeru – Director, în calitate de
administrator,
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii
Consiliului Județean Argeș nr. …………………, părțile au convenit la încheierea
prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului:
1) Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Unității de
Asistență Medico Socială Dedulești a imobilului teren și construcții situat în
com. Morărești, sat Dedulești, județul Argeș, imobil aflat în domeniul public al
județului Argeș și identificat conform Anexei nr. 1.
2) Imobilul – teren și construcții care face obiectul prezentului contract se transmite
Unității de Asistență Medico Socială Dedulești pe bază de proces-verbal ce va
constitui Anexa nr. 2 la prezentul contract.
III. Durata contractului :
Prezentul contract de administrare se încheie pe o perioadă nedeterminată cu
începere de la data înregistrării la sediul proprietarului.
IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1) Să garanteze administratorul – Unitatea de Asistență Medico Socială Dedulești
de evicțiune totală sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile
ascunse ale bunurilor;
2) Să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;

3) Să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări
de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Unitatea de Asistență Medico Socială Dedulești se obligă:
1) Să folosească bunurile date în administrare conform destinaţiei lor şi numai
pentru îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2) Să exploateze bunurile date în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lor;
3) Să restituie proprietarului bunurile date în administrare la încetarea contractului
de administrare;
4) Să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol
integritatea bunurilor şi, de asemenea, să aducă la cunoştinţa acestuia orice alte
fapte de natură să împiedice folosinţa normală a bunurilor;
5) Să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijenţei sau a folosirii în mod
necorespunzător a bunurilor date în administrare.
3. Drepturile proprietarului:
1) Să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin
prezentul contract;
2) Să inspecteze bunurile administrate;
3) Să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor de către administrator, ori din
culpa dovedită și exclusivă a acestuia;
4) Să pretindă administratorului să asigure funcționalitatea bunurilor date în
administrare, corespunzător activităților desfășurate.
4. Drepturile administratorului:
Să administreze bunul imobil în condiţiile legii.

V. Cesiunea contractului:
Cesiunea contractului este interzisă.
VI. Încetarea contractului de administrare :
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea
unilaterală de către administrator;
2) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator,
proprietarul are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând
administratorul la plata unei despăgubiri proporțional cu daunele suferite;
3) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în
cazul imposibilității obiective a administratorului de a-l exploata, prin
renunțare, fără plata unei despăgubiri.
VII. Răspunderea contractuală:
Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia
dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese, calculate pe
baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din vina sa
constatată și dovedită, pe cheltuiala proprie, în cel mai scurt timp posibil.

VIII. Forța majoră:
1) Orice imprejurare independentă de voința părților, intervenită după data
semnării contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță
majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca
forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca : război, cutremur, marile
inundații, embargo;
2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5
zile calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să
prezinte un act confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul
județ, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor și a imprejurărilor
care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de încetarea acestei
situații.

IX. Modificarea Contractului:
1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la
inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de
modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de
la care se dorește modificarea;
2) Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți,
care va constitui anexă la prezentul contract;
3) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare
pe durata derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și
se vor completa în mod corespunzător;
4) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză
declarată nulă să fie înlocuită cu o altă clauză care să corespundă spiritului
prezentului contract.
5)
X. Notificări :
1) Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunurilor care
fac obiectul prezentului contract de administrare ;
2) În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul
prevăzut în prezentul contract de administrare;
3) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare;
4) Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată;
5) Notificările verbale nu se iau în considerare.

XI. Litigii:
1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor
soluționa pe cale amiabilă;

2) În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către
instanțele judecătorești competente.
XII. Dispoziții finale:
1) Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din
România;
2) Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de
câte ori va fi nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de
necesitate și de noile reglementări în domeniu;
3) Modificarea perioadei contractuale se va face dacă, în conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locală,
republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare,
proprietarul va considera oportun și motivat, şi va adopta o hotărâre în acest
sens.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale.

Judeţul Argeş
Preşedinte
Consiliul Judeţean Argeş
Constantin Dan MANU
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Director Executiv
Carmen MOCANU
Director Executiv
Alin STOICEA

Director Executiv
Alisa CIOBANU

Unitatea de Asistență Medico Socială
Dedulești
Director
Dragoș PANȚERU

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

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești a imobilelor în care își
desfășoară activitatea
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 3704/15.03.2019 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;
 O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de
interes județean și local, actualizată;
 Art. 3 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 24/31.01.2019 privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
județului Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 50/28.02.2019 privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
județului Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 109/30.08.2006 privind darea în
administrare Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici” Ștefănești a imobilului teren și construcții în care
funcționează unitatea sanitară;
 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 Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești a imobilelor în care își desfășoară

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. 64/28.03.2019

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bunuri care se dau în administrare
Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești
Denumirea bunului
Elemente identificare
Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
sau, după caz,
(lei)
al dării în
folosinţă
Spital monobloc
Spitalul de Boli Cronice și
1976
3.282.347,31
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
Gheretă portar
Spitalul de Boli Cronice și
1976
43.394,64
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
Farmacie Laborator
Spitalul de Boli Cronice și
1976
441.144,89
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
Prosectură
Spitalul de Boli Cronice și
1976
152.600,00
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
Pavilion Administrativ
Spitalul de Boli Cronice și
1976
636.410,07
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
Garaj
Spitalul de Boli Cronice și
1976
36.931,43
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
23.366,98
Platformă betonată
Spitalul de Boli Cronice și
2018
acoperită și
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
împrejmuită destinată
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
depozitării
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
151.863,48
Platformă beton armat
Spitalul de Boli Cronice și
2018
curte spital și
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
platformă gunoi
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
menajer
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
138.041,17
Gard
Spitalul de Boli Cronice și
2018
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș
764.000,00
Teren
Spitalul de Boli Cronice și
Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești, str. Coasta
Câmpului, nr. 54, jud. Argeș

Anexa nr. 2
la Hotărârea consiliului județean nr. 64/28.03.2019

JUDEȚUL ARGEȘ

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

ȘTEFĂNEȘTI
Nr______/_________

Nr______/___________

CONTRACT DE ADMINISTRARE
I. Părţile contractante :
1.1. Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș, cu sediul în Municipiul Pitesti,
Piața Vasile Milea, Nr.1, Judetul Argeș, Cod Fiscal: 4229512 , reprezentat prin dl. Constantin
Dan Manu, Președinte, în calitate de proprietar,
și
1.2 Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, cu sediul în Ștefănești, str. Coasta Câmpului, nr. 54, Județul Argeș, reprezentat de
doamna Anca Stoiculescu – Manager, în calitate de administrator,
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998, privind
bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii
Consiliului Județean Argeș nr. …………………, părțile au convenit la încheierea
prezentului contract de administrare.
II. Obiectul contractului:
1) Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Spitalului de
Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești a imobilului
teren și construcții situat în Ștefănești, str. Coasta Câmpului, nr. 54, Județul
Argeș, imobil aflat în domeniul public al județului Argeș și identificat conform
anexei nr. 1.
2) Imobilul – teren și construcții care face obiectul prezentului contract se transmite
Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești pe bază de proces-verbal ce va constitui anexa nr. 2 la prezentul
contract.
III. Durata contractului :
Prezentul contract de administrare se încheie pe o perioadă nedeterminată cu
începere de la data înregistrării la sediul proprietarului.
IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:

1) Să garanteze administratorul – Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici” Ștefănești de evicțiune totală sau parțială din partea sa ori a
terților, precum și de viciile ascunse ale bunurilor;
2) Să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
3) Să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări
de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești se obligă:
1) Să folosească bunurile date în administrare conform destinaţiei lor şi numai
pentru îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2) Să exploateze bunurile date în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lor;
3) Să restituie proprietarului bunurile date în administrare la încetarea contractului
de administrare;
4) Să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol
integritatea bunurilor şi, de asemenea, să aducă la cunoştinţa acestuia orice alte
fapte de natură să împiedice folosinţa normală a bunurilor;
5) Să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijenţei sau a folosirii în mod
necorespunzător a bunurilor date în administrare.
3. Drepturile proprietarului:
1) Să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin
prezentul contract;
2) Să inspecteze bunurile administrate;
3) Să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor de către administrator, ori din
culpa dovedită și exclusivă a acestuia;
4) Să pretindă administratorului să asigure funcționalitatea bunurilor date în
administrare, corespunzător activităților desfășurate.
4. Drepturile administratorului:
Să administreze bunul imobil în condiţiile legii.
V. Cesiunea contractului:
Cesiunea contractului este interzisă.
VI. Încetarea contractului de administrare :
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea
unilaterală de către administrator;
2) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator,
proprietarul are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând
administratorul la plata unei despăgubiri proporțional cu daunele suferite;
3) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în
cazul imposibilității obiective a administratorului de a-l exploata, prin
renunțare, fără plata unei despăgubiri.

VII. Răspunderea contractuală:
Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia
dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese, calculate pe
baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din vina sa
constatată și dovedită, pe cheltuiala proprie, în cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1) Orice imprejurare independentă de voința părților, intervenită după data
semnării contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță
majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca
forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca : război, cutremur, marile
inundații, embargo;
2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5
zile calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să
prezinte un act confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul
județ, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor și a imprejurărilor
care au condus la invocarea forței majore și, de asemenea, de încetarea acestei
situații.
IX. Modificarea Contractului:
1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la
inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de
modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de
la care se dorește modificarea;
2) Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți,
care va constitui anexă la prezentul contract;
3) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare
pe durata derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și
se vor completa în mod corespunzător;
4) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză
declarată nulă să fie înlocuită cu o altă clauză care să corespundă spiritului
prezentului contract.
X. Notificări :
1) Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunurilor care
fac obiectul prezentului contract de administrare ;
2) În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul
prevăzut în prezentul contract de administrare;
3) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare;
4) Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată;
5) Notificările verbale nu se iau în considerare.

XI. Litigii:
1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor
soluționa pe cale amiabilă;
2) În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către
instanțele judecătorești competente.
XII. Dispoziții finale:
1) Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din
România;
2) Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de
câte ori va fi nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de
necesitate și de noile reglementări în domeniu;
3) Modificarea perioadei contractuale se va face dacă, în conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locală,
republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998,
privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare,
proprietarul va considera oportun și motivat, şi va adopta o hotărâre în acest
sens.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale.

Judeţul Argeş
Preşedinte
Consiliul Judeţean Argeş
Constantin Dan MANU

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

SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Director Executiv
Carmen MOCANU

Director Executiv
Alin STOICEA

Director Executiv
Alisa CIOBANU

Director Financiar
Corina DRĂGAN

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

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Unității de Asistență Medico – Socială
Domnești a unor spații aflate în domeniul public al județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 3703/15.03.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată și actualizată;
 Art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de
interes județean și local, actualizată;
 Art. 3 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 188/26.07.2018 privind darea în
administrare Unității de Asistență Medico – Socială Domnești a unor
bunuri mobile si imobile necesare desfășurării activității;
 Adresele nr. 111/08.02.2019 și nr. 166/12.03.2019 ale Unității de
Asistență Medico – Socială Domnești;
 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 înlocuirea poziției nr. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 188/26.07.2018 privind darea în administrare
Unității de Asistență Medico – Socială Domnești a unor bunuri mobile si
imobile necesare desfășurării activității, în sensul măririi suprafeței date în
administrare Unității de Asistență Medico – Socială Domnești din imobilul C3,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la
modificarea contractului de administrare.

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. 65/28.03.2019

Spațiile ce urmează a fi date în administrare U.A.M.S. Domnesti,
situate în comuna Domnesti, str. Al. I. Cuza, nr. 99, jud. Argeș
Nr.
crt.

....
2

3

.....

Denumirea bunului

Elemente identificare

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă

Pavilion Boli Interne A
(C3)

U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99,
Domnești
Sc = 878 mp
U.A.M.S. Domnești
str. Al.I. Cuza, nr. 99,
Domnești
Sc = 21 mp

1961

Copertină intrare (C22)

1961

Valoarea de
inventar (lei)

1.268.034.86

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

HOTĂRÂRE
privind atribuirea cu titlu gratuit Agenției Naționale pentru Arii Naturale
Protejate a unui imobil-apartament
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțită de Raportul nr. 4028/21.03.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 124, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată și actualizată;
 Art. 2146-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
 Art. 18 din OUG 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor;
 Adresa Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate nr.
7016/29.11.2018;
 Adresa ANCOM nr. SC-DAA-6884/01.03.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1și 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 atribuirea cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, Agenției
Naționale pentru Arii Naturale Protejate a unui imobil-apartament compus din 3
camere și dependințe, cu o suprafață totală de 72,93 mp, situat în municipiul
Pitești, str. Exercițiu, bl. PD 5, sc. B, ap.2, parter, județul Argeș, aflat în
proprietatea privată a ANCOM, conform Contractului vânzare-cumpărare nr.
4090/22.11.2002 și în folosința Județului Argeș conform Contactului de
împrumut de folosință nr. DRB/1928/2014/3444/2014, identificat conform
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizației U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” pe anul 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 2747/27.02.2019 al Direcției Strategii Sinteze
Proiecte cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Art. 12, alin. 1, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 82/2009 privind aprobarea
asocierii județului Argeș cu județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Prahova și Teleorman în vederea constituirii ADI ”Situații de
Urgență Sud Muntenia”;
 Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud
Muntenia” nr. 13/20.02.2019 înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
2465/20.02.2019;
 Rapoartele comisiilor 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 administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă cotizația U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” pe anul 2019, în cuantum
de 12.000 lei .
ART.2. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș și
Inspectoratul Școlar Județean Argeș pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 3696/15.03.2019 al Serviciul Relaţii
Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 91 pct. 5 lit. a și pct. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
 Art. 111, alin. (5), din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare;
 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Argeș nr. 246/16.01.2019;
 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,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și
Inspectoratul Școlar Județean Argeș în vederea organizării și desfășurării etapei
naționale a Olimpiadei Corale pentru elevii claselor IX-XII, în perioada 22-25
aprilie 2019, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă bugetul necesar desfășurării activităților prevăzute în anexa
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Inspectoratul Școlar Județean Argeș vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA 1
la Hotărârea consiliului județean nr. 68/28.03.2019
JUDEŢUL ARGEŞ
Nr.______/__________

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Nr.____/____________

Protocol de colaborare
între Judeţul Argeş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pe anul 2019
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art.91, alin.(5), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 111,
alin. (5), din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011
Intenţionând susţinerea învăţământului în judeţul Argeş
Judeţul Argeş, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile
Milea, nr. 1, cod 110053, telefon 0248.210056, fax 0248.220137, reprezentat prin domnul
Preşedinte Constantin Dan MANU, pe de o parte şi
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, Bulevardul
Eroilor, nr.4-6, telefon 0248. 218319, fax 0248.219743, reprezentat prin domnul Inspector
Şcolar General Prof. Dumitru TUDOSOIU, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea susţinerii unor
activităţi cu caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare, la solicitarea I.S.J Argeş pe
anul 2019, conform anexei parte integrantă a prezentului Protocol.
Art.2. Protocolul de colaborare are drept scop promovarea intereselor comune ale
părţilor, cu ocazia susţinerii şi organizării activităţilor menţionate la art. 1. şi conform anexei.
III. DURATA
Art.3. Prezentul Protocol de colaborare începe să producă efecte de la data semnării
sale de către ambele părţi şi încetează la data de 31.12.2019.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Consiliul Judeţean Argeş participă în calitate de partener la activităţi cu
caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare organizate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş şi suportă o parte din cheltuielile aferente acestor activități, în limita
bugetului disponibil, pe bază de documente justificative înaintate de organizator (ISJ).
Art.5. (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are obligaţia să desfăşoare
activităţile cu caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare pentru care primeşte sprijin
financiar.
(2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are obligaţia de a depune documente financiare
justificative conform legii (facturi, procese verbale de recepţie), însoţite de un raport de
activitate, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea fiecărei activităţi pentru care a
primit sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Argeş.

(3) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş răspunde de legalitatea justificărilor şi a
documentelor prezentate.
(4) Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş are următoarele obligaţii referitoare la promovarea
acţiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la activităţile cu
caracter educativ, concursuri şi olimpiade şcolare în cauză (anunţuri de orice fel, articole de
presă, etc.) parteneriatul cu Consiliul Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele -Consiliul Judeţean Argeş care atestă
participarea la realizarea evenimentului.
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a
obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentului protocol pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi
făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.
Art.8. În cazul în care ISJ nu depune documentele justificative în termenul prevăzut de
prezentul Protocol, Consiliul Judeţean Argeş are dreptul de a solicita restituirea sumelor
acordate, precum şi de a refuza acordarea în continuare a sprijinului financiar.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat
prin act adiţional scris.
Art.10. Prezentul Protocol s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
Direcţia Economică
Director executiv,
Carmen MOCANU
Direcţia Administraţie Publică
Comunităţi Locale
Aviz de legalitate
Director executiv,
Alisa CIOBANU
Şef Serviciul Relaţii Internaţionale,
Cultură, Învățământ, Turism
Roxana STOENESCU
Întocmit : Isabela Bîrzu/2 ex.

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN ARGEŞ
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
Prof. Dumitru TUDOSOIU

Contabil șef,
Mariana USURELU

ANEXA 2
la Hotărârea consiliului județean nr.68/28.03.2019

Bugetul necesar desfășurării etapei naționale a Olimpiadei Corale pentru
elevii claselor IX-XII , in anul 2019

ACTIVITATE: Olimpiada Corală pentru elevii claselor IX-XII (etapa națională)
22-25 aprilie 2019

BUGET ESTIMATIV : maxim 70.000 lei
- Consiliul Județean Argeș va susține financiar activitatea, în limita sumei
maxime de 70.000 lei (30 lei/ persoana/ zi)
- Consiliul Județean Argeș va facilita accesul gratuit al participanților la
instituțiile de cultură subordonate: Muzeul Județean, Muzeul Viticulturii și
Pomiculturii Golești, etc

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării şi cofinanţării proiectului “VENUS –
Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, Cod SMYS 2014+: 128085
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 3871/19.03.2019 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Având în vedere:
 Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4:
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesională adecvate nevoilor specifice;
 Contractul de finanţare nr. POCU/465/4/4/128038;
 Art. 91, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5 și K6 ;
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat încheiat între Agenţia
Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în calitate de lider de
parteneriat şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş, în calitate de partener, în vederea implementării în comun a proiectului
“VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă bugetul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în
siguranţă”, alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş, în cuantum de 1.137.174,76 lei.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2018 pentru
activitatea Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul anexă nr. 3878/19.03.2019 al Direcției Economice;
Având în vedere:
 Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2017 ;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 Art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 33/16.02.2018 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2018, cu
modificările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 şi K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă execuția bugetară la data de 31.12.2018, care cuprinde la
venituri suma de 382.748.805 lei, la cheltuieli suma de 399.754.346 lei,
înregistrând un deficit de 17.005.541 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

JUDEŢUL ARGEŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Anexă la H.C.J. nr. 70/28.03.2019

APROB
PREŞEDINTE,
Dan Constantin MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ
LA DATA DE 31.12.2018 PENTRU ACTIVITATEA
JUDEŢULUI ARGEŞ
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat pe
anul 2018 nr. 2/2017 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr.33/16.02.2018.
Ulterior, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a fost rectificat prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Argeş nr. 66/08.03.2018, nr. 91/29.03.2018, nr. 150/25.06.2018,
nr.153/11.06.2018, nr.176/28.06.2018, nr.199/26.07.2018, nr.223/29.08.2018, nr.
224/11.09.2018, nr. 245/27.09.2018, nr.248/04.10.2018, nr.272/26.10.2018,
nr.290/23.11.2018, nr.291/28.11.2018, nr.294/07.12.2018, nr. 309/17.12.2018, şi au
fost efectuate virări de credite aprobate prin dispoziţiile nr. 251/12.03.2018,
nr.335/27.04.2018, nr.382/30.05.2018, nr. 436/29.06.2018, nr. 483/26.07.2018,
nr.534/29.08.2018, nr. 586/11.09.2018, nr.608/27.09.2018, nr.681/29.10.2018,
nr.744/26.11.2018, nr.758/07.12.2018, nr.799/17.12.2018.
Judeţul Argeş a efectuat la data de 31.12.2018 plăţi în sumă de 399.754.346 lei
(buget local) şi 425.669.224 lei (buget instituţii publice şi activităţi finanţate integral
sau parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor acţiuni: autorităţi
publice şi acţiuni externe, servicii publice generale (servicii comunitare de evidenţă a
persoanelor, rambursări de împrumuturi interne şi externe pentru investiţii), plăţi de
dobânzi şi comisioane, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, învăţământ
primar special şi programul „Lapte şi corn”, sănătate, cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială, servicii şi dezvoltare publică,
protecţia mediului, alte acţiuni economice (dezvoltare regională, protocol),
transporturi, turism, pază şi ordine.
Prevederile bugetare, atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei
bugetare (activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli), au

fost dimensionate în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de
priorităţi în angajarea acestora.
La data de 31.12.2018, Judeţul Argeş a încasat venituri ale bugetului local în
sumă de 382.748.805, din următoarele surse:
l
e
i
VENITURI TOTAL
VENITURI FISCALE
VENITURI NEFISCALE
SUME DEFALCATE DIN T.V.A., din care:
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
- Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea
bugetelor locale
SUBVENŢII – TOTAL, din care:
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru
finanţarea investițiilor în sănătate
- Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către
bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate
- Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale
- Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor
programe de interes național
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de
programare 2014-2020
Sume primite de la UE/alti donatori in cadrul platilor efectuate si
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020
Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate din
cadrul financiar 2014-2020

382.748.805
210.115.821
5.669.571
98.291.962
68.611.962
9.677.000
20.003.000
150.875.538
475.346
1.946.000
136.440.362
3.602.035
192.000
4.749.834
3.469.961

702.219
14.917.350

Faţă de prevederile anuale aprobate în sumă de 378.167.110 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 382.748.805 lei, fiind mai mari cu
suma de 4.581.695 lei (101,21%), situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de
399.754.346 lei, faţă de veniturile realizate (382.748.805 lei), rezultând un deficit de
17.005.541 lei.
Contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Argeş la data de 31
decembrie 2018 corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi este
prezentat în anexa 1.

Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 31 decembrie 2018,
rezultă următoarele:
cotele defalcate din impozitul pe venit (11,25%) au fost încasate în
proporţie de 102,92%;
sume alocate de consiliul județean din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale (18,50%) - procentul de realizare de
100,00%;
taxa asupra mijloacelor de transport - procentul de realizare de 71,26%;
taxe și tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare procent de realizare de 229,67%;
alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice:
procentul de realizare de 90,47%;
sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului Argeş au fost realizate în proporţie de 97,28%;
subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap a fost realizat în proporţie de 99,92% ca urmare a fluctuaţiei
numărului de persoane cu handicap;
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în proporţie
de 99,88% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 91,73%, rezultând un deficit de 9.803.812 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
123,03% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 39,26 %, rezultând un deficit de 7.201.729 lei.
Faţă de prevederile anuale aprobate în sumă de 461.849.780 lei, se constată că
încasările bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii au fost de 433.664.021 lei, fiind mai mici cu suma de 28.185.759
lei (93,90%), situaţie prezentată în anexa 2.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi nete de casă în sumă de 425.669.224
lei, 90,04%, faţă de veniturile realizate (433.664.021lei), rezultând un excedent de
7.994.797 lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 31 decembrie 2018, rezultă
următoarele:
- veniturile din prestări servicii au fost încasate în proporție de 90,99%;
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate
au fost încasate în proporţie de 88,58%;
- la capitolul 66.10 „Sănătate” s-a înregistrat o economie de 43.661.225 lei,
execuţia fiind de 89,31%, ca urmare a reducerii cheltuielilor materiale ale spitalelor;
- faţă de prevederile anuale aprobate, se constată o economie importantă şi la
capitolul 68.10 „Asistenţă socială”.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie

de 93,94% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 91,08%, rezultând un excedent de 7.275.240 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie
de 93,10% faţă de prevederile anuale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 72,20%, rezultând un excedent de 719.557 lei.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie
2018, reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de finanţare a
unităţilor şi activităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş şi au fost supuse
operaţiunilor de verificare a respectării normelor şi regulilor contabile.
Situaţiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2018, cuprind date
ce reflectă realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate şi sunt în
concordanţă cu evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, a fiecăreia dintre instituţiile a
căror activitate o raportăm.
Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile articolului 49 alin.12
din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 actualizată, vă supunem spre
analiză şi aprobare execuţia bugetară pentru activitatea Judeţului Argeş la data de
31.12.2018.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

CIOBANU Simona Alisa

MOCANU Eugenia Carmen

Serv. Financiar-Contabilitate,
GÎDOIU Simona Mădălina

