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Punctul_5-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență
Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5185/11.04.2019 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. 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;
 Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie
intensiva din unitatile sanitare, actualizat;
 Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si
compartimentelor de primire a urgentelor, actualizat;
 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, actualizată;

 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;
 Dipoziția Președintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 348/18.04.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Pitești;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 1361/08.04.2019;
 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 Spitalului Județean de Urgență Pitești,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
6/31.01.2019 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă

Decizională va comunica

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului Județean de Urgență Pitești.
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. 5185 din 11.04.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului Județean de Urgență Pitești
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 6 din 31.01.2019 a fost
aprobat statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Pitești a elaborat statul de
funcţii, în conformitate cu prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului
Județean Argeș
nr. 533/29.08.2018 privind aprobarea 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; Ordin nr. 1500/2009 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și
compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare;
O.M.S.nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și
compartimentelor de primire a urgențelor, actualizat; 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, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare și incidente
specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 13611 din 08.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 5185 din 10.04.2019, conducerea Spitalului Județean de Urgență
Pitești a solicitat aprobarea 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 statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență
Pitești, conform anexelor.
Astfel, HCJ nr. 6 din 31.01.2019 își încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
jr. Alisa CIOBANU

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte
dr. Anci IONESCU

Inspector superior
Cristina Lazăr
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Punctul_6-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Balăceanu Stolnici”
Ștefănești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 4875/10.04.2019 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, actualizată;
 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. 819/28.12.2018 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin
Balăceanu Stolnici” Ștefănești;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Balăceanu
Stolnici” Ștefănești nr. 2641/04.04.2019;
 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice
și Geriatrie „Constantin Balăceanu Stolnici” Ștefănești, conform anexelor nr. 1
și nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr.
77/30.03.2017 și nr. 254/26.10.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalului de Boli
Cronice și Geriatrie „Constantin Balăceanu Stolnici” Ștefănești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Balăceanu Stolnici”
Ștefănești.
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. 4875 din 10.04.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului
de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Balăceanu Stolnici” Ștefănești

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 77 din 30.03.2017, Anexa
1, a fost aprobată organigrama Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
„Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, iar prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 254 din 26.10.2018 a fost aprobată actualizarea statului de
funcţii.
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, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești a elaborat organigrama și statul de funcţii în conformitate cu
prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 819 din
28.12.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli
Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, 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 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;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 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. 2641 din 04.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 4875 din 05.04.2019, conducerea Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești a înaintat spre aprobare
organigrama și statul de funcții, 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 ale Spitalului de
Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, conform
anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 77 din 30.03.2017 și
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 254 din 26.10.2018 își încetează
aplicabilitatea.

Director Executiv,

Consilier Cabinet Președinte,

jr. Alisa CIOBANU

dr. Anci IONESCU

Inspector superior,
Cristina Lazăr

Șef Serviciu,
Ana MINCĂ
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Punctul_7-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Unității de Asistență Medico - Socială Rucăr
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5148/12.04.2019 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 ;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 41/28.02.2014 privind
înființarea Unității de Asistență Medico-Sociala Rucăr;
 Adresa U.A.M.S. Rucăr nr. 142/09.04.2019 ;
 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 organigrama și statul de funcţii ale Unității de Asistență
Medico - Socială Rucăr, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 73
din 29.03.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Unitatea de Asistență
Medico-Socială Rucăr 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 Rucăr;

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. 5148 din 12.04.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
ale Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 73 din 29.03.2018 au fost aprobate
organigrama și statul de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.
Prin adresa nr. 142 din 09.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
5148 din 10.04.2019, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr a solicitat
aprobarea organigramei și a statului de funcții, conform anexelor.
Conducerea Unității de Asistență Medico - Socială Rucăr a elaborat organigrama și
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 organigramei și a statului de funcții ale Unității de
Asistență Medico-Socială Rucăr, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 73 din 29.03.2018 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 ”Planului de Menținere a Calității Aerului în județul
Argeș” 2019-2023
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 4838/05.04.2019 al Direcției Amenajarea
Teritoriului și Urbanism;
Având în vedere:
 Art. 45 și art. 46 din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a
calităţii aerului;
 Referatul de avizare al Agenției pentru Protecția Mediului Argeș nr.
4666/02.04.2019;
 Art. 91, alin. 5, lit. a, punctul 9 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată;
 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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul
Argeș” 2019-2023, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

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





Instituţiei Prefectului – județul Argeş;
Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș;
Gărzii Naționale de Mediu Argeș - Comisariatul Județean Argeș .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

Data astazi __________2019
Nr. ___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

APROB
PREȘEDINTE
Dan Constantin MANU
VIZAT
VICEPRESEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

RAPORT
Conform prevederilor HG. nr.257/2015, Secțiunea a 5-a, „Definitivarea, aprobarea şi
publicarea planului de menţinere a calităţii aerului”, art.45, alin.(1), în termen de maximum
30 de zile calendaristice de la avizarea planului de menţinere a calităţii aerului,
coordonatorul comisiei tehnice îl transmite şi supune spre aprobare consiliului judeţean.
Având în vedere că ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Argeș” a fost
finalizat și avizat de către autoritățile competente, respectiv C.E.C.A. București (Centrul
pentru Evaluarea Calității Aerului), și Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în
conformitate cu art.45, art.46 din HG nr. 257/2015, Consiliul Județean Argeș trebuie să
aprobe planul.
Față de cele menționate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre
privind aprobarea ”Planului de Menținere a Calității Aerului în Județul Argeș”.

ARHITECT ŞEF
arh.Andreea Cosmina TACHE

Întocmit :
Cons.sup. Cornelia Smărăndoiu

CONSILIER JURIDIC
jr.Carmen Elena NICOLAE

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
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea consiliului județean
nr. 113/27.04.2017 privind desemnarea nominală a consilierilor județeni ca
membri în comisiile Adunării Regiunilor Europene (ARE) pe partide
politice
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 5260/12.04.2019 al Serviciului Relaţii
Internaţionale, Cultură, Învățământ, Turism;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 9/24.04.1997 privind aderarea
Consiliului Județean Argeș la Asociația Regională Europeană;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 38/23.02.2017 privind aprobarea
desemnării consilierilor județeni ca membri în comisiile Adunării
Regiunilor Europene (A.R.E.);
 Hotărârea consiliului județean nr. 113/27.04.2017 privind desemnarea
nominală a consilierilor județeni ca membri în comisiile Adunării
Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice;
 Art. 96, alin. 6, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
 Raportul comisiei de specialitate 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 modificarea și completarea Anexei la Hotărârea consiliului
județean nr. 113/27.04.2017 privind desemnarea nominală a consilierilor
județeni ca membri în comisiile Adunării Regiunilor Europene (ARE) pe partide
politice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Serviciul Relaţii Internaţionale, Cultură, Învățământ, Turism va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Serviciului Relaţii Internaţionale, Cultură, Învățământ, Turism;
 Doamnei consilier județean Badiu Mariana.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr. ______

ANEXA
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_________

Nominalizarea consilierilor județeni ca membri în comisiile
Adunării Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice
Comisie

Titlar/ supleant

Apartenența
politică

Comisia 1- Economie și Titulari :

Maria COTENESCU

P.S.D

Dezvoltare Regională

Marius Florinel NICOLAESCU

P.S.D

Supleant : Adrian MIUȚESCU
Comisia
socială

2și

Politică Titulari:
sănătate

publică
Comisia

Valentin- Viorel ENACHE

P.S.D

Mariana BADIU

P.S.D

Supleant : Manuel TICĂ
3-

educație și tineret

Cultură, Titulari:

P.N.L

Diana- Elena EFTENE
Simona- Mihaela BRĂTULESCU

Supleant : Eduard- Ștefan DIMA

P.N.L.
P.S.D
A.L.D.E.
P.M.P- P.A.M.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale, Cultură, Învăţământ Turism
APROB,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU
Avizat,
Vicepreşedinte
Simona Brătulescu
RAPORT
privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 113/ 27.04.2017
În temeiul art. 96 alin. (6) lit.(c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul
Județean Argeș este membru în cadrul Adunării Regiunilor Europene, conform Hotărârii Consiliului
Județean Argeș nr. 9/24.04.1997 prin care a fost aprobată aderarea județului Argeș la Adunarea
Regiunilor Europene.
Adunarea Regiunilor Europene este un organism internațional care reunește peste 35 de țări,
fiind vocea autorităților regionale din 1985 și jucând un rol esențial în recunoașterea regiunilor ca
actori cheie în construcția europeană.
În cadrul ARE funcționează 3 comisii de lucru :
 Comisia 1- Economie și Dezvoltare Regională
 Comisia 2- Politică socială și sănătate publică
 Comisia 3- Cultură, educație și tineret
Fiecare regiune membră își desemnează în cadrul acestor comisii câte 2 membri titulari și 1
supleant.
Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 38/23.02.2017 s-a aprobat desemnarea
consilierilor județeni ca membri în comisiile Adunării Regiunilor Europene (ARE), tinându-se cont de
configurația politică a consiliului județean actual, iar prin Hotarârea Consiliului Județean Argeș nr.
113/27.04.2017 au fost desemnați nominal consilierii județeni ca membri în comisiile de lucru ale ARE.
Având în vedere, că prin HCJ 71/ 09.04.2019 s-a luat act de încetarea de drept înainte de
expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Clipici Marian înscris pe lista
Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de 05.06.2016 și
faptul că domnul Clipici Marian era desemnat ca membru în Comisia 2- Politică socială și sănătate
publică în cadrul ARE, vă propunem modificarea și completarea HCJ nr. 113/27.04.2017, în sensul
înlocuirii domnului Clipici Marian din Comisia 2- Politică socială și sănătate publică cu doamna
Badiu Mariana- consilier județean, respectându-se astfel configurația politică conform HCJ nr.
38/23.02.2017.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să aprobaţi înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu nr. 113/ 27.04.2017, conform
Anexei.

Şef Serviciu,
Roxana STOENESCU

Intocmit,
Mirela SERBANOIU

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_10-Proiect
HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș și
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 5259/12.04.2019 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;
 Adresa Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș nr.
4499/01.04.2019;
 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 administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș în vederea organizării și
desfășurării celei de-a patra ediții a Târgului de echipamente, utilaje agricole și
produse tradiționale AGRO PITEȘTI 2019, ce va avea loc în perioada 09-12
mai, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

JUDEŢUL ARGEŞ
Nr.____/____________

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ ARGEȘ
Nr.______/__________

Protocol de colaborare
între Judeţul Argeş şi Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art.91, alin. (1), lit e) și alin. (6), lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
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
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ ARGEȘ, cu sediul în Pitești,
B-dul. Republicii, nr.63, cod poștal 110014, tel. +40248 219 200, fax +40348 439 408, email
office@ccia-arges.ro, reprezentată prin Președinte- dl.George CAVAL, pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul protocolului îl constituie cooperarea părţilor în vederea susţinerii
financiare a celei de-a patra ediție a Târgului de echipamente, utilaje agricole și produse
tradiționale AGRO PITEȘTI 2019, ce va avea loc în perioada 09-12 mai a.c.
Art.2. Protocolul de colaborare are drept scop promovarea intereselor comune ale
părţilor, cu ocazia susţinerii activităţii menţionate la art. 1.
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 31.08.2019.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Consiliul Judeţean Argeş participă în calitate de partener la susținerea celei de-a
patra ediție a Târgului de echipamente, utilaje agricole și produse tradiționale AGRO
PITEȘTI 2019 şi suportă o parte din cheltuielile aferente acestui eveniment, în sumă de 3.000
lei.
Art.5. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș are obligaţia să desfăşoare și
să organizeze evenimentul pentru care primeşte sprijin financiar.
Art.7. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș are obligaţia de a depune
documente financiare justificative conform legii (contracte, facturi, chitanțe, procese verbale
de recepţie, etc.) însoţite de un raport de activitate, în termen de maximum 30 de zile de la
primirea finanțării și de la finalizarea evenimentului pentru care a primit sprijin financiar din
partea Consiliului Judeţean Argeş.
Art. 8. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș răspunde de legalitatea
justificărilor şi a documentelor prezentate.
Art.9. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș are următoarele obligaţii
referitoare la promovarea acţiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la organizarea
celei de-a patra ediție a Târgului de echipamente, utilaje agricole și produse tradiționale

AGRO PITEȘTI 2019 (anunţuri de orice fel, articole de presă, etc.) parteneriatul cu Consiliul
Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele cu Consiliul Judeţean Argeş, care atestă
participarea la realizarea evenimentului.
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII
Art.10. În cazul în care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș nu depune
documentele justificative în termenul prevăzut de prezentul Protocol, Consiliul Judeţean
Argeş are dreptul de a solicita restituirea sumei acordate.
Art. 11.Regimul de gestionare a sumelor alocate şi controlul financiar se realizează în
condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate în baza
prezentului protocol se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 12.Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a
obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, partea în culpă datorează celeilalte părţi dauneinterese.
Art.13.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.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art.14. Prezentul Protocol poate fi modificat prin acordul de voinţă al părţilor,
exprimat prin act adiţional scris.
Art.15. Prezentul Protocol s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ ARGEȘ
PREŞEDINTE
George CAVAL

Direcţia Economică
Director executiv,
Carmen MOCANU

Direcţia Juridică Administraţie Publică locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU

Şef Serviciul Relații Internaționale
Cultură Învățământ Turism,
Roxana STOENESCU
Întocmit:Isabela Bîrzu/2 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism
APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

RAPORT
privind încheierea unui Protocol de Colaborare între județul Argeș și Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Argeș pe anul 2019
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.
De asemenea, potrivit art.91, pct.6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale republicată, Consiliul Județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în
vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes
public județean.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 4499/01.01.2019, Camera
de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș solicită instituției noastre sprijin financiar în
vederea organizării și desfășurării în bune condiții a celei de-a patra ediție a Târgului de
echipamente, utilaje agricole și produse tradiționale AGRO PITEȘTI 2019, ce va avea loc în
perioada 09-12 mai a.c.
Astfel, față de cele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre privind încheierea Protocolului de Colaborare între județul Argeș, prin Consiliul
Județean Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș pe anul 2019,conform
anexei.
Șef serviciu,
Roxana Stoenescu

Director executiv,
Simona Alisa CIOBANU

Șef Serviciu,
Veronica STROE
Întocmit:Isabela Birzu/1 ex.

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_11-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul
local, pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.
350/2005, pentru anul 2019 și a metodologiei de acordare
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 5330/15.04.2019 al Serviciului Relaţii
Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Având în vedere:
 Art. 28 din Legea Tinerilor nr. 350/2006, modificată și completată;
 Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activități non-profit de interes general,
modificată și completată;
 Art. 91, alin. 1, lit. f 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 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă suma de 300 mii lei, alocată finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local, pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.
350/2005, pentru anul 2019.
ART.2. Se aprobă metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform
Legii nr. 350/2005, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism, Direcția
Economică și Comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Argeș nr. 375/13.04.2017, completată prin Dispoziția Președintelui

Consiliului Județean Argeș nr. 219/19.02.2018 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul
hotărârea:





Legislativ – Transparență

Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ;
Direcției Economice;
Comisiei constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Argeș nr. 375/13.04.2017, completată prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Argeș nr. 219/19.02.2018 .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE CULTURĂ ÎNVĂŢĂMÂNT TURISM

Avizat,
Vicepreşedinte
Simona Mihaela BRĂTULESCU

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind aprobarea sumei alocate finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005 pentru anul 2019 şi a
metodologiei de acordare
Consiliul Judeţean Argeş îşi propune să sprijine persoanele fizice sau persoanele
juridice fără scop patrimonial în vederea desfăşurării unor activităţi nonproft, care să
contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
Totodată, potrivit articolului 28 din Legea Tineretului nr.350/2006, consiliile judeţene
constituie anual, în bugetul propriu, Fondul destinat activităţilor de tineret ce se utilizează
pentru finanţarea acţiunilor de tineret de interes local.
Susţinerea acestor activităţi, dar şi a activităţilor culturale şi sportive, se va face în
baza Legii nr.350/2005, care stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, respectiv Legea nr. 60/2000 a
Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.350/2005 stabileşte principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi caile de atac al actului
sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă.
Evaluarea proiectelor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop
patrimonial se va face printr-o comisie care va fi numită prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Județean Argeș.
Faţă de cele prezentate, propunem spre analiză şi dezbatere plenului consiliului
judeţean, proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 300 mii lei, pentru finanţări
nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform
Legii 350/2005 pentru anul 2019, precum şi aprobarea metodologiei de acordare, conform
anexelor.
Mentionăm că suma se regăseşte în bugetul Consiliului Judeţean Argeş, la subcapitolul
bugetar 67.02.05.02, cod indicator 20.30.30.

Şef Serviciu,
Roxana Stoenescu
Director executiv,
Alisa Simona Ciobanu
Întocmit,
Mirela Şerbănoiu

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod postal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
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Punctul_12-Proiect
HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean
Argeș și Universitatea din Pitești

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de vicepreședintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 3479/15.04.2019 al Direcției Asistență
Medicală și Protecție Socială;
Având în vedere:
 Art. 91 alin (1), lit. e), alin (5) lit a), pct. 1 și 2, şi art. 102 , alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (**republicată**)
(*actualizată*);
 Adresa Universității din Pitești nr. 3335/12.03.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 3479/12.03.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K3, K5 și K6;
 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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean
Argeș și Universitatea din Pitești, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art.1.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului Județul - Argeș;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Universității din Pitești.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi __________2019
Nr.__

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECȚIE SOCIALĂ
Nr. 3479/15.04.2019

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT

Prin adresa nr. 3335/12.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
3479/12.03.2019, reprezentanții Universității din Pitești au înaintat documentația necesară în
vederea încheierii unui protocol de colaborare între cele două instituții, în cadrul proiectului
”Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities”, acronim EPSWRA,
număr proiect 2018-1-RO01-KA204-049515, finanțat cu suma de 144.989 Euro în cadrul
programului Erasmus Plus – Parteneriate strategice, domeniul Educația adulților.
Proiectul este coordonat de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie – Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență Socială, și se
derulează în parteneriat cu alte 6 instituții europene: Universitatea Sfinții Chiril și Metodie din
Veliko Turnovo (Bulgaria), Smart Umbrela (Grecia), Asociația Dar Voce (Italia), Asociația
Contextos (Slovenia) și Asociația Fondul Municipalităților Andaluze pentru Solidaritate
Socială – FAMSI (Spania).
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea unui cadru non-formal și permanent de
împuternicire în domeniul asistenței sociale din zonele rurale ale celor șapte țări partenere în
proiect, în vederea creșterii gradului de participare a acestora la viața comunității și
dezvoltării de abilități complementare care să îi ajute să facă față problemelor sociale curente
ale grupurilor vulnerabile din comunitățile lor.
În cadrul proiectului, în beneficiul asistenților sociali din comunitățile rurale ale
județului Argeș vor fi desfășurate diverse activități, printre care: sesiuni de training, conferință
internațională în domeniul asistenței sociale, ateliere interculturale transnaționale de cercetare
bazată pe practică, crearea unei comunități virtuale de practică în asistență socială, înființarea
unei rețele regionale de sprijin pentru toți asistenții sociali care furnizează servicii sociale
grupurilor defavorizate din mediul rural. Toate activitățile proiectului urmăresc să creeze
rezultate inovative prin implicarea grupului țintă în crearea de instrumente noi care să îi ajute
în furnizarea de servicii sociale de o calitate superioară în beneficiul indivizilor și grupurilor
vulnerabile.
De asemenea, se dorește înființarea unui Centru regional de asistență socială rurală,
care să ofere resurse informaționale, consultanță și colaborare în domeniul asistenței sociale,
tuturor asistenților sociali din primăriile de pe raza județului Argeș și altor factori interesați
din acele comunități.

Astfel, va fi desemnat dl. Stanciu Alin Ion – consilier superior în cadrul Direcției
Asistență Medicală și Protecție Socială, pentru a reprezenta Consiliul Județean în relația cu
reprezentanții Universității din Pitești în vederea derulării protocolului ce urmează a fi
încheiat.
În conformitate cu prevederile prevederile art. 91 alin (1), lit. e), alin (5) lit a), pct. 1 și
2, şi art. 102 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
(**republicată**) (*actualizată*), propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind
încheierea unui protocol de colaborare între cele două instituții.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

CONSILIER SUPERIOR,
Alin STANCIU

CONSILIER CABINET PREŞEDINTE
Dr. Anci IONESCU

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_13-Proiect
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș a unui imobil – teren situat în municipiul
Câmpulung, județul Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5335/15.04.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 120 și art. 123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată și actualizată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată;
 Art. 3 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș nr. 7116/08.03.2019;
 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului
Argeș a imobilului - teren în suprafață de 5683 mp, situat în municipiul
Câmpulung, str. Revoluției, nr. 14, județul Argeș, conform anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. 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:
 Cap.V. D.G.P. Copilului - cu bunurile prevăzute în anexa nr. 1”

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. Se aprobă darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș a imobilului – teren în suprafață de 5683 mp, situat
în municipiul Câmpulung, str. Revoluției, nr. 14, județul Argeș, aflat în
domeniul public al județului Argeș, identificat conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. În termen de maxim 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va
proceda la încheierea contractul de administrare a imobilului – teren identificat
în anexa.
ART.6. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Direcției Economice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
Dată astăzi __________2019
Nr.__

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_________
Bunuri care trec în domeniul public al Judeţului Argeş
Secţiunea I - Bunuri imobile. Cap.V. D.G.P. Copilului

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente
identificare

Teren

Câmpulung,
str.
Revoluției,
nr. 14
S = 5683,00
mp

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii inventar (lei)
juridică
sau, după
actuală
caz, al dării
Denumire act
în folosinţă
proprietate sau
alte acte
doveditoare
2002
484.750,00
Hotărârea
Consiliului
Judeţean Argeş
nr..../...2019

Anexa nr. 2
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_________

Imobil - teren ce urmează a fi dat în administrare D.G.A.S.P.C. Argeș,
situat în Câmpulung, str. Revoluției, nr. 14

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente identificare

1

Teren

Câmpulung, str.
Revoluției, nr. 14
S = 5683,00 mp

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă
2002

Valoarea de
inventar (lei)
484.750,00

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș a imobilului – teren situat în
Câmpulung, str. Revoluției, nr. 14

Prin adresa nr. 7116/08.03.2019 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
3342/11.06.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
aduce la cunoștință faptul că intenționează să construiască un Centru de zi și două
Case de Tip Familial în orașul Câmpulung, prin accesarea fondurilor nerambursabile
din cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 8 - ,,Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și sociale”, Obiectivul Specific 8.3 - ,,Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale”, Grup vulnerabil: Copii, Apelul 2. În acest sens, solicită darea în administrare
a imobilului – teren situat în Câmpulung, str. Revoluției, nr. 14, imobil aflat în
domeniul privat al județului Argeș. Conform Ghidului solicitantului P.O.R.
2019/8/8.1/8.3/C, imobilul care face obiectul proiectului trebuie să aparțină
domeniului public al județului Argeș.
Având în vedere cele menționate și în temeiul art. 120 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată și al art. 3 din Legea 213/1998
privind bunurile proprietate publică, actualizată, propunem trecerea imobilului din
domeniul privat în domeniul public al județului Argeș și completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş, conform anexei nr. 1. De
asemenea, în temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată, al art. 867, 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicată, propunem darea în administrare Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș a imobilului – teren situat în Câmpulung, str.
Revoluției, nr. 14, identificat conform anexei nr. 2.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
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_14-Proiect
HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a unor
imobile aflate în domeniul privat al judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 5336/15.04.2019 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
proprietatea statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;
 Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
 Art. 91 coroborat cu art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
 Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș nr. 7014/08.03.2019 și nr. 7116/08.03.2019;
 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului
Argeș a imobilului ”Clădire sediu”(având nr. cadastral 514 – C1) în suprafață de
240 mp, situat în orașul Costești, str. Progresului, nr. 85, județul Argeș.
ART.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a
imobilelor identificate în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.3. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va iniția
procedura de casare, precum și de modificare a Anexei la H.G. nr. 447/2002
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș.

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 Economice;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi __________2019
Nr.___

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_________

Nr.
crt.

Nr.
Inventar
02033

02032
02030
02031
02029

1008
1009
1010
1011
1013
1014

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobandirii

C3 - Magazie
fitosanitară+
Grajd
C4 - Atelier
mecanic
C 2 - Magazie
fitosanitară
C5 - Magazie
fitosanitară
C1- Cladire
Sediu
(Magazie)
C1 – Pavilion
nr. 1+
Pavilion nr. 3
C3 + C4 –
Pavilion nr. 4
C2 – Pavilion
nr. 5
C5 – Magazie
alimente
C6 - Spălătorie

Costești,
Str. Progresului, Nr. 85

1977

C7 - Magazie
1007

C8 - Clădire
birouri

Valoare
inventar
Lei
27.800.00

Costești,
Str. Progresului, Nr. 85
Costești,
Str. Progresului, Nr. 85
Costești,
Str. Progresului, Nr. 85
Costești,
Str. Progresului, Nr. 85

1971

500.00

1972

500.00

1972

500.00

1968

129.000,00

Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14

1898

41.92

Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14

1898

1.91

1957

10.93

1969

10.811,67

1963

10.010,50

1966

1.290,48

1969

1.58

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA TEHNICĂ

APROBAT

SERV. EVID. ADMIN. PATRIMONIU
SI DEVIZE

PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
Ca urmare a adreselor nr. 7014/08.03.2019 și nr. 7116/08.03.2019 înregistrate
la Consiliul Județean Argeș sub nr. 3341/11.03.2019 și nr. 3342/11.03.2019, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș solicită demolarea
clădirilor situate în Câmpulung, str. Revoluției, nr. 14 și a clădirilor situate în Costești,
str. Progresului, nr. 85, imobile aflate în domeniul privat sau public al Județului Argeș.
În temeiul art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată și a Legii 246/2001 privind aprobarea O.G. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc proprietatea statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
propunem elaborarea unui proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat a imobilului,,Clădire Sediu”, având număr cadastral 514–C1, în
suprafață de 240 mp, precum și scoaterea din functiune şi desființarea /casarea
imobilelor, conform tabelelor de mai jos:
Nr.
Denumirea
Elemente de
Anul
Valoare
Nr.
crt. Inventar
bunului
identificare
dobandirii inventar
Lei
1. 02033
C3 - Magazie
Costești,
1977
27.800.00
fitosanitară+
Str. Progresului, Nr. 85
Grajd
2.
02032
C4 - Atelier
Costești,
1971
500.00
mecanic
Str. Progresului, Nr. 85
3.
02030
C 2 - Magazie
Costești,
1972
500.00
fitosanitară
Str. Progresului, Nr. 85
4.
02031
C5 - Magazie
Costești,
1972
500.00
fitosanitară
Str. Progresului, Nr. 85
5.
02029
C1- Cladire
Costești,
1968
129.000,00
Sediu
Str. Progresului, Nr. 85
(Magazie)

Nr.
Nr.
crt. Inventar
1.

1008
1009

2.

1010

3.

1011

4.

1013

5.

1014

6.
7.

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

C1 – Pavilion
nr. 1+ Pavilion
nr. 3
C3 + C4 –
Pavilion nr. 4
C2 – Pavilion
nr. 5
C5 – Magazie
alimente
C6 - Spălătorie

Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14

1898

Valoare
inventar
Lei
41.92

Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14
Câmpulung, Str.
Revolutiei, Nr. 14

1898

1.91

1957

10.93

1969

10.811,67

1963

10.010,50

1966

1.290,48

1969

1.58

C7 - Magazie
1007

C8 - Clădire
birouri

Anul
dobandirii

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

Șef SEAPD
Rodica Dumitrescu
Intocmit,
Mihai Barbu

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_15-Proiect
HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu cu destinaţie de activitate comercială situat
în incinta Unității de Asistență Medico-Socială Domnești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5334/15.04.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
 Art. 14, 15 și 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată;
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, actualizată;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Domnești nr.
5150/10.04.2019;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 32/24.03.2010 pentru
aprobarea procentului repartizat C.J. Argeş din sumele încasate cu titlu
de chirii pentru spaţiile aflate în domeniul public al Judeţului Argeş;
 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 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață
totală de 2 mp cu destinație de activitate comercială (amplasarea unui automat
de ceai, cafea, ciocolată caldă), situat în pavilionul C3 al Unității de Asistență
Medico-Socială Domnești, identificat conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Unitatea de
Asistență Medico-Socială Domnești va iniţia procedurile legale de închiriere a
spatiului identificat la art.1.

ART.3. Direcţia Tehnică 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;
Unității de Asistență Medico-Socială Domnești;
Direcţiei Tehnice;
Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind închirierea de către Unitatea de Asistență Medico-Socială
Domnești a unui spaţiu cu destinaţie comercială
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
5150/10.04.2019, Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești solicită
închirierea pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață totală de 2 mp situat
în incinta sa, pentru amplasarea unui automat de băuturi calde (ceai, cafea,
ciocolată caldă).
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală – republicată, modificată şi completată, al art. 14, 15 şi 16 din Legea
213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, şi al Hotărârii
Consiliului Judeţean Argeş nr. 32/24.03.2010 pentru aprobarea procentului
repartizat C.J. Argeş din sumele încasate cu titlu de chirii pentru spaţiile aflate în
domeniul public al Judeţului Argeş, propunem închirierea pe o perioadă de 5 ani
a unui spațiu în suprafață totală de 2 mp cu destinație de activitate comercială
(amplasarea unui automat de ceai, cafea, ciocolată caldă), situat în pavilionul
C3 al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești, procedură ce va fi dusă la
îndeplinire de către U.A.M.S. Domnești.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

ȘEF S.E.A.P.D.
Dumitrescu Rodica
Întocmit,
Alin Raboj

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_16-Proiect
HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea 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. 5518/17.04.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
 Art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, actualizată;
 Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, actualizată;
 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, actualizată;
 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 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 90839, aflat în
domeniul privat al judeţului Argeş, în 4 loturi, conform Planului de
amplasament şi delimitare a imobilului - Anexa nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului
Argeş a imobilului cu nr. cadastral 94982 şi dezmembrarea acestuia în 3 loturi,
conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului - Anexa nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT

Ca urmare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Argeş nr. 36/19.03.2008 şi
nr. 317/21.12.2017 s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei
Argeşului şi Muscelului a unor terenuri în suprafaţă de 250mp, respectiv
370,75mp, situate în incinta imobilului din b-dul I.C. Brătianu nr. 62.
De asemenea, ca urmare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Argeş nr.
13/27.01.2006 şi nr. 167/29.06.2017 s-a aprobat darea în administrare
D.G.A.S.P.C. Argeş a unor terenuri în suprafaţă de 600mp şi 239mp situate în
aceeaşi locaţie.
În vederea mai bunei administrări a tuturor imobilelor situate în această
locație, se impune reactualizarea documentaţiei cadastrale şi a cărţilor funciare
respective (prin dezmembrare şi alipire).
În temeiul art. 91 alin.(1) lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, actualizată, al art. 10, alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată şi în conformitate cu prevederile Legii
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, actualizată, propunem
dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 90839 (aflat în domeniul privat al
Judeţului Argeş) în 4 loturi, conform Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului - Anexa 1, precum şi trecerea în domeniul privat al Judeţului Argeş
şi dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 94982 în 3 loturi, conform Planului
de amplasament şi delimitare a imobilului - Anexa 2.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU
Întocmit,
Rodica Dumitrescu

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

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_17-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5256/11.04.2019 al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.;
Având în vedere:
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;
 H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175/20.09.2010 privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Argeş R.A.;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 304/17.12.2018 privind
aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. pe anul 2019;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. nr.
6/29.03.2019;
 Art. 91, alin. 2, lit. d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A pe anul
2019, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A. C.U.I. 27457340, Nr.
Reg. Comerțului J 03/981/2010, Piața Vasile Milea nr. 1, camera 86
Tel. 0248/217800, Tel. Fax 0248/266111

Nr. 1254/09.04.2019
APROB,
PREŞEDINTE
DAN CONSTANTIN MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

RAPORT
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
pe anul 2019
Înfiinţată prin Hotărârea nr.175/2010 a Consiliului Judeţean Argeş, Regia de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş functioneaza pe baza de
gestiune economica si autonomie financiara si are ca obiect principal de activitate
administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului Argeş, dat în administrare în baza
Contractului nr.13794/77/28.10.2010.
Activitatea curentă a Regiei se desfăşoară în baza unui buget de venituri şi cheltuieli
avizat de Consiliul de Administraţie şi aprobat de Consiliul Judeţean Argeş.
În cursul anului 2018 activitatea principală a Regiei a fost axată pe prestarea de
servicii, pe baza tarifelor aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.
322/21.12.2017 și nr. 140/25.05.2018.
La data de 31.12.2018 veniturile realizate din relaţiile contractuale cu diverşi
beneficiari sunt în sumă de 8206 mii lei.
Muncitorii din cadrul secţiei de producţie a regiei au realizat în anul ce a trecut, lucrări
de amenajări, consolidări, reparaţii – întreţinere, în valoare totală de 4.850 mii lei.
Menționăm că la finele anului 2018 Regia nu a înregistrat datorii la bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale iar rezultatele financiare reflectă realizarea unui profit brut în sumă
de 266 mii lei, respectiv 222 mii lei profit net.
În bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei, propus pentru anul 2019 la capitolul
„Venituri” s-a previzionat suma de 10.721 mii lei veniturile din exploatare, respectiv
prestările de servicii având cea mai mare pondere.

La capitolul “Cheltuieli”, pentru anul 2019 nivelul propus al cheltuielilor totale este
estimat la pragul de 10.623 mii lei, ponderea acestora fiind deținută de cheltuielile de
exploatare .
În structura cheltuielilor de exploatare preponderente sunt cheltuielile ocazionate de
plata salariilor și a obligațiilor aferente acestora în cuantum de 9273 mii lei, urmate de
cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 804 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe si
vărsăminte asimilate în valoare de 300 mii lei, alte cheltuieli de exploatare în sumă de 245 mii
lei.
Profitul brut estimat a se realiza la finele anului 2019 este în cuantum de 98 mii lei
iar cel net de 82 mii lei, rezultat în urma scăderii impozitului pe profit în suma de 16 mii lei.
Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2019 a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia.
Potrivit art. 19 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei, proiectul
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost avizat în ședința Consiliului de
Administrație din data 29.03.2019 prin hotararea nr. 6/29.03.2019.
Față de cele prezentate, vă rugăm a aproba introducerea pe ordinea de zi a ședinței
Consiliului Județean Argeș, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A.D.P.P. Argeș R.A. pe anul 2019.
PREŞEDINTE CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE AL R.A.D.P.P. ARGEŞ R.A.,
GABRIEL MOICEANU

DIRECTOR GENERAL,
EDUARD DUMITRU CIOCNITU
DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȚULUCA

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_18-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la
31.12.2018
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5253/11.04.2019 al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.;
Având în vedere:
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
 O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;
 O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, actualizată;
 O.M.F.P. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice;
 Art. 91, alin. 2, lit. d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175/20.09.2010 privind
înfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si
Privat al Județului Arges R.A.;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A. nr.
6/29.03.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2018 ale
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului
Argeș R.A., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
 Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat
Al Județului Argeș R.A.
Sediul social: Piața Vasile Milea, Nr. 1, et.2, camera 86
Mun. Pitești, Jud. Argeș
(tel/fax. 0248.266.111)
NR. 1232/ 09.04.2019
APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
VIZAT,
VICEPREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ
RAPORT
cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Arges R.A. la 31.12.2018
Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Arges R.A. a
fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeş cu nr. 175 din 20.09.2010,
având sediul în Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1, et.2, camera 86, județul Argeş, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/981/2010, cod unic de înregistrare RO
27457340, a desfăşurat în anul 2018 activități de prestări servicii, realizând următorii
indicatori:
- venituri totale
- 8.206.398 lei
- cheltuieli totale
- 7.939.997 lei
- profit brut
- 266.401 lei
- profit impozabil
- 276.017 lei
- impozit pe profit
44.163 lei
- profit net
- 222.238 lei
Profitul net în sumă de 222.238 lei, s-a propus să fie repartizat după deducerea
rezervei legale în sumă de 6.937 lei, pe următoarele destinații:
- vărsăminte la Consiliul Județean Argeş
- 107.651 lei
- surse proprii de finanțare
- 107.650 lei
Repartizarea profitului net s-a efectuat cu respectarea prevederilor O.G. 64/2001 cu
privire la repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.
Mentionam că, situațiile financiare la 31.12.2018 au fost avizate în şedința Consiliului
de Administrație al Regiei din data de 26.03.2019, conform Hotărârii nr. 6.
La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr.
1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. 10/2019 privind principalele aspecte legate
de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Toate operațiunile economico-financiare derulate de către R.A.D.P.P. ARGEȘ R.A.
au fost consemnate în documente primare și în contabilitatea sintetică și analitică în mod

cronologic și sistematic, cu respectarea principiilor, tehnicilor și instrumentelor prevăzute în
reglementările legale în vigoare.
Informațiile cuprinse în anexele bilanțului contabil reflectă în mod veridic datele
consemnate în contabilitatea analitică și sintetică, care a reprezentat sursa ce a stat la baza
întocmirii lor.
Contul de profit și pierdere reflectă într-o manieră fidelă rezultatele financiare
obținute de către R.A.D.P.P. ARGEȘ R.A. în cursul anului 2018, concretizate într-un rezultat
(profit) brut al exercițiului ce însumează 266.401 lei.
Profitul impozabil a fost în sumă de 276.017 lei și determinarea lui s-a făcut cu
respectarea prevederilor consemnate în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și normele
metodologice referitoare la aplicarea Codului Fiscal, impozitul pe profit, calculat este în sumă
de 44.163 lei, iar profitul net înregistrat în sumă de 222.238 lei.
Față de cele prezentate, vă supunem aprobării includerea pe ordinea de zi a ședinței
Consiliului Județean Argeș, a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare
anuale ale R.A.D.P.P. Argeș R.A. și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2018.
DIRECTOR GENERAL,
EDUARD DUMITRU CIOCNITU

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȚULUCA

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_19-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2019

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 5067/09.04.2019 al S.C. Jud Pază şi Ordine
A.G. S.R.L.;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Art. 91, alin. 2, lit. d din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată;
 O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare
a acestuia;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ŞI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2019, conform anexelor 1-5, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE AG S.R.L. și Direcţia Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizionala va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - judetul Argeş;
 S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE AG S.R.L.
 Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr._____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN
DE PAZA SI ORDINE ARGES
S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.
NR.862 / 09.04.2019
APROBAT,
PRESEDINTE C.J. ARGES
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2019 al SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL

Avand in vedere calitatea noastra de operator economic monitorizat de
Ministerul Finantelor Publice, va rugam sa aprobati Bugetul de Venituri si
Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L.,
intocmit in formatul si structura ceruta de OMFP nr. 3145/2017 :

- anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
- anexa 2 – Detalierea indicatorilor economicofinanciari prevazuti in Bugetul de Venituri si
Cheltuieli si repartizarea pe trimestre;
- anexa 3 – Gradul de realizare al veniturilor;
- anexa 4 - Programul de investitii, dotari si
sursele de finantare;
- anexa 5 – Masuri de inbunatatire a rezultatului
brut si reducere a platilor restante.

Alaturat, va inaintam in 3 exemplare, anexele de mai sus impreuna
cu nota de fundamentare.

CONDUCATORUL UNITATII,
( ADMINISTRATOR)
Jr. FUNIE CRISTINEL

CONTABIL SEF
Ec. DRAGOS STAVARACHI

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 aprobarea situațiilor financiare ale
S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. la 31.12.2018

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 5068/09.04.2019 al S.C. Jud Pază și Ordine
A.G. S.R.L.;
Având in vedere:
 Raportul administratorului S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe
anul 2018;
 Art. 91, alin. 2, lit. d din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
 O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;
 O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, actualizată;
 O.M.F.P. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG
S.R.L. la 31.12.2018, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L.;
 Direcției Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr._____

JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.
PITESTI
CUI RO28708334

APROBAT
Presedinte
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

privind situatiile financiare pe anul 2018

In anul 2018, SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL Pitesti, a
inregistrat urmatoarele rezultate economico-financiare:

1. venituri totale
2.cheltuieli totale
3.profit brut
4.impozit pe profit
5.profit net
5.1 rezerva legala
5.2 dividende de platit
5.3 profit la disp. Societatii

6. 874. 635 lei
6.567.777 lei
306.858 lei
49.056 lei
257.802 lei repartizat astfel:
6.374 lei
125.714 lei
125.714 lei

6.Rezultat reportat (profit) perioada anterioara :
profit net
4.329 lei
6.1 – dividende de platit
2.165 lei
6.2 – profit la disp.Societatii 2.164 lei
Avand in vedere prezentarea situatiilor financiare anexate, executia
bugetara, analiza activitatii din raportul detaliat al administratorului, cat si
raportul auditorului, va rugam sa aprobati situatiile financiare pe anul 2018.

Administrator
Funie Constantin Cristinel

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 aprobarea valorificării volumului brut de masă lemnoasă pe picior
existent în zona de siguranță a unor drumuri județene

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr. 5541/07.04.2019 al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri Argeş R.A.;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. (1), lit. a) și alin.2, lit.d) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată și actualizată;
 H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, actualizată;
 Contractul de administrare nr. 13398/01.11.2010 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.;
 Actele de punere în valoare nr. 1461736-AG-255, 4027/15.04.2019,
4028/15.04.2019 4029/15.04.2019, 4026/15.04.2019;
 Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr.
535/25.10.2017;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 valorificarea volumului brut de masă lemnoasă pe picior
existent în zona de siguranță a unor drumuri județene, conform anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Caietele de Sarcini privind licitația publică, având ca obiect
vânzarea masei lemnoase prevăzute la art.1, conform anexelor nr. 2-6 parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă şi
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
 Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. ________/___________

Volumele de masă lemnoasă care urmează să fie valorificate și prețurile de
pornire a licitațiilor

-DJ 679 A Popesti -Raca– 23mc, cu pret de pornire 51.47 lei/mc
-DJ 679 Lunca Corbului- Barla Mozaceni -268mc, cu pret de pornire 59.81
le/mc
-DJ 679F Mozaceni-Madesti Bai -177mc, cu pret de pornire 75.48 lei/mc
-DJ 679 Paduroiu-Lunca Corbului- 633mc, cu pret de pornire 81.26 lei/mc
-DJ 659 Bradu-Negrasi-Stefan cel Mare -173 mc, cu pret de pornire 60.5
lei/mc

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Nr.______ din ____________2019
A P R OB A T,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
VOICA IONEL

RAPORT
privind aprobarea valorificarii volumului brut
de masa lemnoasa pe picior existent in zona de
siguranta a urmatoarelor drumuri judetene: DJ 679APopesti-Raca, DJ 679
Lunca Corbului-Barla- Mozaceni, DJ 679F Mozaceni-Badesti Bai, DJ 679
Paduroiu- Lunca Corbului, DJ 659 Bradu-Negrasi- Stefan cel Mare
Avand in vedere Contractul de Administrare nr.13398/01.11.2010
incheiat intre Consiliul Judetean Arges si R.A.J.D. Arges si Actele de punere
in valoare nr. 1461736-AG-255, 4027/15.04.2019, 4028/15.04.2019
4029/15.04.2019, 4026/15.04.2019;
In conformitate cu preturile de referinta aprobate prin Decizia
Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.
Nr.535/25.10.2017;
Va supunem spre aprobare valorificarea urmatoarelor volume de masa
lemnoasa:
-DJ 679 A Popesti -Raca– 23mc, cu pret de pornire 51.47 lei/mc
-DJ 679
Lunca Corbului- Barla Mozaceni -268mc, cu pret de pornire
59.81 le/mc
-DJ 679F Mozaceni-Madesti Bai -177mc, cu pret de pornire 75.48 lei/mc
-DJ 679
Paduroiu-Lunca Corbului- 633mc, cu pret de pornire 81.26
lei/mc
-DJ 659 Bradu-Negrasi-Stefan cel Mare -173 mc, cu pret de pornire 60.5
lei/mc
Date fiind cele mentionate mai sus, va adresam rugamintea de a introduce
pe Ordinea de zi a Sedintei Ordinare a Consiliului Judetean din luna aprilie
2019, acest punct.
Director General,
Alina Nicolau

Sef Serviciu SMLPGC,
Catalin Sovar

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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 5539/17.04.2019 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Art. 91, alin. 5, lit. a, pct.12 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată ;
 O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, actualizată;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/05.12.2017 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum
și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 Hotărârea nr. 158/25.08.2010 a Consiliului Judeţean Argeş privind
înfiinţarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș RA;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A. nr. 6/15.04.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Județene
de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2019, conform anexelor 1-5, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2019
Nr. ____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges
Nr………………………………

APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

SECRETAR,
IONEL VOICA

RAPORT PRIVIND INAINTAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI
CHELTUIELI PE ANUL 2019
AL REGIEI AUTONOME JUDETENE DE DRUMURI ARGES R.A.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.158/25.08.2010
privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, incepand
cu data de 01.09.2010;
Vazand prevederile Legii bugetului de stat nr.50/2019, Ordonantei
Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt
actionari unici ori majoritari si Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de
venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
Tinanad cont de Nota de fundamentare a bugetului de venituri si
cheltuieli (anexa la prezentul raport), supunem spre aprobare plenului
Consiliului Judetean Arges proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2019 impreuna cu anexele
de fundamentare.
Director General,
Economic,
Ing. Alina Nicolau

Director
Ec. Claudia Ghita

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
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 4037/28.03.2019 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată ;
 Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 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 modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 106/12.04.2018, conform anexelor nr. 1, nr. 2A,
nr. 2B, nr. 3A, nr. 3B, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
106/12.04.2018, se completează conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Economică, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici” – Ștefănești, Spitalul Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești și

Școala Populară de Arte și Meserii Pitești vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici” –
Ștefănești;
 Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești;
 Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemneza ,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII PITESTI
ANEXA NR.1
LA HOTARAREA NR......../......................

Taxa de scolarizare sectii externe
anul 2019

- Taxa de scolarizare sectii externe pentru anul 2019- 300 lei/elev

Aceasta taxa va fi practicata de institutie pentru sectiile externe cu care
Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti are incheiate contracte, pentru
toate specializarile specifice sectiilor externe pentru care se incheie contracte.

SPITALUL ORASENESC ,,REGELE CAROL I” - COSTESTI
ANEXA NR.2A
LA HOTARAREA NR........../....................

TARIFE NOI SERVICII
MEDICALE 2019
nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Denumire serviciu prestat
Consultatie medic primar
PSA -antigen prostata cantitativ
Grup AOB
Determinare RH
Hiv metoda calitativa
Examen nazal
Cultura col uterin
Examen sputa
Secretie auriculara
Secretie conjuctivala
Secretie purulenta
Rotavirus
Adenovirus
Ag h Pylori
Ac H .Pylori
Vt1+Vt2
Ionograma 2 parametri
Ionograma 3 parametri
Calciu ionic
Lipide
Ldh
Examen complet urina
Aptt
Timp de coagulare
Timp de sangerare
Ag. Giardia
Clostridium toxina a+b
Acid uric
Trygliceride
Proteine totale
Magneziu

nivelul tarif propus
2019
2019
50
45
20
20
45
35
35
35
35
35
35
30
30
40
25
40
25
30
10
15
20
20
25
10
10
30
50
10
10
15
10

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Irone Ferozine Fier
G Gt
Colesterol
Chol hdl direct
Colesterol LDL
Calcium MTB
Bilirubin direct
Bilirubin Total
Amylase direct
ALP -AMP Fosfataza alcalina
Aslo
Proteina C-reactiva
Factor reumatoid
Hg hbs
Ac. HCV
Fibrinogen

10
10
10
25
25
10
15
15
20
20
25
25
25
35
35
25

SPITALUL ORASENESC ,,REGELE CAROL I” - COSTESTI
ANEXA NR.2B
LA HOTARAREA NR........../....................
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA
ANEXEI NR. 19 LA HCJ ARGES NR.106/12.04.2018
TARIFE MAJORATE SERVICII MEDICALE 2019

Denumire serviciu prestat

Nr.crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

nivelul tarif majorat
propus
2019

injectie
intravenoasa
injectie intramusculara
pansament o zona
masurat tensiunea
repunere aparat gipsat
repunere dessault
repunere aparat gipsat
antebra
intrerupere sarcina
Suprimare fire

50
100
15

EKG

10

Taxa insotitor

5

Sondaj vezical
PSA -antigen prostata
metoda calitativa

16

Test imunologic sarcina

30

Secretie vaginala

15

INR
Pachet servicii certificat
prenuptial

25

17
18
VDRL
19
Confirmare TPHA
20
Glicemie
21
Exudat faringian
22
Urocultura
23
Tgo transaminaze
24
Tgp
25 Hemoleucograma completa

8
6
10
8
50
50

25

110
20
20
10
35
35
10
10
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43

Coproparazitologic

15

Coprocultura

35

VSH

10

Ureea U.V
Creatinina
Cortizol
Prolactina
Progesteron
Tsh
Radiografie de bazin
Radiografie membre
Ex. Radiologic torace
ansamblu
Ex. Radiologic torace osos
Ex. Radiologic vizualizare
gen.ab.

10
10
50
50
50
50
35
35

EX.. Radiologic esofag
Ex. Radiologic tract digestiv
Ecografie generala
Ecografie abdomen

30
40
50
40

30
30
30

SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATIRE ,DR. CONSTANTIN
BALACEANU- STOLNICI”- STEFANESTI

ANEXA NR.3A
LA HOTARAREA NR.........../..................

TARIFE NOI SERVICII MEDICALE 2019

TIP INVESTIGATIE
Nr
crt

1
2
3
4

PROCEDURI RECUPERARE
Pachet 10 sedinte masaj regional
Sedinta masaj regional
Pachet 10 sedinte limfomasaj
Sedinta limfomasaj
ALTE PROCEDURI

1 Spitalizare 12 ore sectia recuperare

TARIF
PROPUSlei

300
35
400
50
150

SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATIRE ,DR. CONSTANTIN
BALACEANU- STOLNICI”- STEFANESTI

ANEXA NR.3B
LA HOTARAREA NR.........../..................
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA
ANEXEI NR. 18 LA HCJ ARGES NR.106/12.04.2018

TARIFE MAJORATE SERVICII MEDICALE 2019

TIP INVESTIGATIE
Nr
crt

1
2
3
4

PROCEDURI RECUPERARE
Pachet 3 proceduri electroterapie-10 zile
Sedinta electroterapie
Pachet 10 sedinte kinetoterapie
Sedinta kinetoterapie
ALTE PROCEDURI

1 Injectie intramusculara

2 Taxa consultatie medic specialist
3 Taxa consultatie medic primar

TARIF
PROPUSlei

300
10
300
40
10
60
100

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
Nr. 4037/28.03.2019

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR,
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa nr.196/10.01.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.377/10.01.2019, Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti propune aprobarea la nivelul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2019, a
modificarii cuantumului unor tarife prevazute in anexa nr.18 la HCJ Arges 106/12.04.2018
precum si instituirea unor tarife noi conform anexei nr.3A atasate la prezentul raport.
Mentionam ca tarifele prevazute in anexele sus-mentionate sunt discutate si aprobate in
sedinta Consiliului de Administratie a Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin
Balaceanu Stolnici” - Stefanesti in data de 08.01.2019 si mentionate in procesul-verbal
nr.1/08.01.2019.
De asemenea, prin adresa nr.299/21.03.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Arges
sub nr. 4037/21.03.2019 Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti propune instituirea unei
taxe noi - ,,taxa scolarizare sectii externe”, in cuantum de 300 lei/elev – special pentru sectiile
externe cu care institutia are incheiate contracte.
Pentru anul 2019, Spitalul Orasenesc ,,Regele Carol I” Costesti - conform raspunsului
nr.3077/28.03.2019 – propune majorarea unor tarife prevazute in anexa nr.19 la HCJ Arges
nr.106/12.04.2018, conform anexei nr.2B atasata la prezentul, precum si instituirea unor
tarife noi, conform anexei nr.2A .
Prin prevederile art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele: ,,Consiliile locale,
Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe
pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea”. De
asemenea, prin prevederile art.91, alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul judetean ,,stabileste
impozite si taxe judetene, in conditiile legii’’.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, supunem spre analiza aprobarea taxei si
tarifelor dupa cum urmeaza:
- anexa nr.1- taxa scolarizare sectii externe, aferenta anului 2019, pentru Scoala
Populara de Arte si Meserii Pitesti;
- anexa nr. 2A – tarife noi la Spitalul Orasenesc ,,Regele Carol I’’Costesti –aferente
anului 2019;
- anexa nr. 2B - tarife majorate la Spitalul Orasenesc ,,Regele Carol I’’ Costesti,
aferente anului 2019 modificarea si completarea anexei nr.19 la HCJ Arges
nr.106/12.04.2018;

- anexa nr.3A – tarife noi la Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin
Balaceanu Stolnici” Stefanesti –aferente amului 2019;
- anexa nr.3B - tarife majorate la Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin
Balaceanu Stolnici” Stefanesti, aferente anului 2019 - modificarea si completarea anexei nr.
18 la H.C.J. Arges nr.106/12.04.2018.
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Punctul_24-Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2020
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 4767/04.04.2019 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1), coroborat cu art. 491, alin. (1) și (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată ;
 Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicată;
 Adresa Direcției Județene de Statistică Argeș nr. 355/05.02.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 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 cuantumul taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând
cu anul fiscal 2020, conform anexelor 1 - 22, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Direcția Economică, instituțiile și serviciile publice de interes județean,
spitalele din rețeaua proprie a consiliului județean vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Instituțiilor şi serviciilor publice de interes județean, subordonate
Consiliului Județean Argeș;
 Spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemneza ,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.___

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
Nr. ____/_____2019
VIZAT,
SECRETAR
VOICA IONEL

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT,
Potrivit prevederilor:
art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza ca : „Consiliile locale,
Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz,
pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura
si arheologice si altele asemenea “;
- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , prin care
consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru
serviciile prestate de consiliul judetean si institutiile si serviciile publice de
interes judetean pentru anul fiscal urmator;
- dispozitiei art.91, alin.(3), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora
Consiliul Judetean ,,stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii “.
De asemenea, prin art.491, alin.(1) si (2) din Legea nr.227/08.09.2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stipuleaza ca : „(1) În cazul
oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care
este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,
până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru
anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice
şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Sumele indexate
conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal
următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General
al Municipiului Bucureşti”.
-

Totodata, prin adresa nr.355/05.02.2019, Directia Judeteana de Statistica Arges
ne face cunoscut faptul ca in anul 2018 rata inflatiei a fost 4,63%.
Avand in vedere cele mentioante mai sus, si tinand cont de rata inflatiei pe anul
2018, nivelul taxelor pentru serviciile prestate de consiliul judetean si institutiile si
serviciile publice de interes judetean pentru anul fiscal 2020 se poate indexa cu rata
inflatiei aferente anului 2018, si anume 4,63%, cu exceptia taxelor noi propuse de catre
institutii, care se stabilesc la nivelul propus de acestea, iar tarifele se stabilesc in baza
calculatiei de cost pentru fiecare tarif in parte, conform anexelor nr. 1-22.

In consecinta, propunem spre analiza si aprobare prezentul raport si
anexele nr. 1-22 privind cuantumul taxelor si tarifelor locale propuse de catre
institutiile din subordinea U.A.T. Judetul Arges, ce se vor aplica incepand cu
anul fiscal 2020.
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PUNCTUL_25-PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 5624/18.04.2019 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
actualizările ulterioare;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
 Legea nr. 153/2017 – legea cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice (*actualizată*);
 O.U.G. nr. 91/06.12.2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru
153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 O.U.G. nr. 90 din 06.12.2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 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;
 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș nr.
58536/18.03.2019 și a Ministerului Finanțelor Publice nr. 462637/15.03.2019
privind repartizarea sumelor prevăzute la art. 6 alin (6) din Legea nr.
50/2019, respectiv modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit

estimat la nivelul fiecarui județ pentru anul 2019 și nivelul estimat al
veniturilor proprii;
 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș nr.
59914/19.03.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
județelor și sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul
2019 și anii 2020-2022, potrivit anexelor 4 și 6 la Legea bugetului de stat pe
anul 2019;
 Decizia Șefului Administrației Publice Argeș nr. 1/21.03.2019 privind
repartizarea pe UAT-uri a estimărilor pe anii 2020-2022 ale sumelor din cota
de 18.5% din impozitul pe venit estimate a se realiza și ale sumelor defalcate
din TVA pemtru echilibrarea bugetelor locale prevăzute în anexa 7 la Legea
bugetului de stat pe anul 2019;
 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș nr.
76081/08.04.2019 prin care comunică repartizarea pe trimestre, pe anul 2019,
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată, stabilită în baza adresei
nr. 462800/2019 a Ministerului Finanțelor Publice de aprobare pe ansamblu
județ;
 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 bugetul de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul
2019, estimările pe anii 2020-2022, conform anexelor nr.1 și nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă utilizarea sumei de 77.686 mii lei din excedentul bugetului
local la 31.12.2018 pentru activitatea proprie a Consiliului Judetean Argeș și a
instituțiilor subordonate, conform anexelor 1 si 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă “Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse
de finanțare”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului
constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 17.5% din impozitul pe
venit, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru drumuri, conform anexei nr. 5,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează ,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi ____________ 2019
Nr. ____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr. __________/___________2019
AVIZAT
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU
VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Simona BRATULESCU

VIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

RAPORT
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul
2019 a fost elaborat avand in vedere:
 Legea bugetului de stat nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
 Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
actualizarile ulterioare;
 Adresa Administrației Judetene a Finantelor Publice Arges nr.
58536/18.03.2019
si a Ministerului Finantelor Publice nr.
462637/15.03.2019 privind repartizarea sumelor prevazute la art. 6 alin (6)
din Legea nr. 50/2019, respectiv modelul de calcul, nivelul minim al
impozitului pe venit estimat la nivelul fiecarui judet pentru anul 2019 si
nivelul estimat al veniturilor proprii;
 Adresa Administrașiei Judeșene a Finanțelor Publice Argeș nr.
59914/19.03.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finanatarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate
finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul
2019 si anii 2020-2022, potrivit anexelor 4 si 6 la legea bugetului de stat pe
anul 2019;
 Decizia Sefului Administratiei Publice Arges nr. 1/21.03.2019 privind
repartizarea pe UAT-uri a estimarilor pe anii 2020-2022 ale sumelor din cota
de 18.5% din impozitul pe venit estimate a se realiza si ale sumelor defalcate
din TVA pemtru echilibrarea bugetelor locale prevazute in anexa 7 la legea
bugetului de stat pe anul 2019;

 Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr.
76081/08.04.2019 prin care comunica repartizarea pe trimestre, pe anul 2019,
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, stabilita in baza adresei
nr. 462800/2019 a Ministerului Finantelor Publice de aprobare pe ansamblu
judet;
 Legea nr. 153/2017 – legea cadru privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice (*actualizată*);
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90 din 06.12.2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene;
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/06.12.2018 pentru modificarea si
completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/08.11.2017 privind modificarea
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal ;
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare,
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
 Acte juridice din care decurg obligatii ale Consiliului Judetean fata de
organisme si asociatii la care judetul Arges este membru sau partener ;
 Acte juridice privind finantarea cheltuielilor financiare aferente datoriei
publice pentru surse atrase din finantari rambursabile contractate de catre
Consiliul Judetean;
 Hotarari ale Consiliului Judetean prin care se stipuleaza alocarea de fonduri
pentru cofinantarea si asigurarea cheltuielilor neeligibile la proiectele privind
atragerea de fonduri externe nerambursabile, in care acesta este beneficiar
sau partener;
 Hotarari ale Consiliului Judetean privind unele activitati ce presupun
alocarea de surse financiare (alte actiuni de cultura; personal neclerical
finantat din veniturile proprii, alte actiuni de asistenta sociala);
Bugetul de venituri si cheltuieli al Judetului Arges se prezinta astfel:
INDICATORI
TOTAL GENERAL VENITURI din care :

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

SUMA
(mii lei)
335.427,88

163.608,00

din care:
a) cote defalcate din impozitul pe venit (15%)
b) sume defalcate pentru echilibrare din
impozitul pe venit (cota de 17.5%, )

102.782,00
60.826,00

II. Sume defalcate din TVA din care:
a ) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judetului
(Anexa nr. 4- Legea bugetului ) din care:

138.281,00
27.456,00

 Camine pentru persoane varstnice
(Caminul Mozaceni)
 Programul pentru scoli al Romaniei

71,000

 Cheltuielile aferente invatamantului
special (Centre speciale de educatie
incluziva Valea Mare Stefanesti,
Costesti, Campulung, Curtea de Arges,
Gradinita Speciala Pitesti) si Centrului
Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala
 Drepturile
copiilor
cu
cerinte
educationale speciale care frecventeaza
invatamantul special
 servicii publice comunitare de evidenta
a persoanelor
de sub autoritatea
Consiliului Judetean
 institutiile de cultura descentralizate
incepand cu anul 2002 (Centrul de
Cultura I.C. Bratianu)
 plata contributiilor pentru personalul
neclerical angajat in unitatile de cult
din judet
b) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea
drumurilor judetene si
comunale
(Anexa nr. 6 –Legea bugetului )
c) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale
III Subventii de la bugetul de stat din care :

10.744,00
1.326,00

1.406,00

243,00

806,00

12.860,00

9.341,00

101.484,00
9.476,00

a) subventii de la bugetul de stat pentru plata
drepturilor si facilitatilor persoanelor cu
handicap
conform Adresei Ministerului Muncii si Justitiei
Sociale nr. 1438/27.03.2019
b)
subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociala conform
adresei nr. 10227/18.04.2019 a Directiei de
Sanatate Publica Arges in baza filei de buget nr.
SP 4626/2019

1.525,00

c) subventii pentru sustinerea Proiecte FEN postaderare
aferente 2014-2020

2.185,00

d) subventii pentru realizarea activitatii de
colectare transport depozitare si neutralizare a
deseurilor de origine animala , conform adresei
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.
175402/04.04.2019

320,00

IV Venituri proprii – TOTAL, din care:
Venituri proprii
Donatii si sponsorizari

5.446,00

9.954,88
9.908,00
46,88

Nivelul acestora (9.908,00 mii lei) au fost transmise prin Adresa Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arges nr. 58536/18.03.2019 in baza adresei
Ministerului Finantelor Publice nr. 462637/15.03.2019 privind repartizarea
sumelor prevazute la art. 6 alin (6) din Legea nr. 50/2019, respectiv modelul de
calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecarui judet
pentru anul 2019 si nivelul estimat al veniturilor proprii.
La sursa de venit “Donatii si sponzorizari” s-au avut in vedere sumele incasate
(46,88 mii lei) .
V. Sume primite de la UE /alti donatori in
14.108,00
contul platilor efectuate si prefinantari
aferente cadrului financiar 2014-2020
Sumele propuse au fost fundamentate pe baza
graficului cererilor de rambursare/plata aferente
contractelor de finantare.

Din categoriile de venituri mentionate mai sus s-a propus repartizarea
pe capitolele de cheltuieli prevazute a se finanta din bugetele proprii ale
judetelor, conform anexei nr. 10 la legea bugetului de stat privind categoriile de
venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2019, dupa cum urmeaza:

INDICATORI

Nr.
Crt.

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

A. VENITURI
B. CHELTUIELI
Autoritati publice si actiuni externe a
Alte servicii publice generale
Dobanzi
Aparare
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Asistenta sociala
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Protectia mediului – Colectare tratare deseuri
Actiuni generale economice
Transporturi
Alte actiuni economice

SUMA
(mii lei)
335.427,88
413.113,88
53.507,00
9.995,00
1.517,00
720,00
1.212,00
14.793,00
57.460,00
58.950,00
146.172,88
2.594,00
387,00
1.257,00
48.642,00
15.907,00
77.686,00

DEFICIT

Propunerea pe fiecare capitol, subcapitol bugetar cat si pe fiecare institutie
publica, prezentata in anexa nr. 1 asigura cheltuiala sectiunii de functionare
pentru fiecare institutie din subordinea Consiliului Judetean, cat si cheltuielile de
capital si cele necesare cofinantarii proiectelor din fonduri externe
nerambursabile (cuprinse in sectiunea de dezvoltare ) astfel :
Cheltuielile pentru care s-au asigurat surse din sectiunea de
functionare sunt:
- cheltuieli de personal ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii;
- cheltuieli pentru dobanzi, comisioane, rate rambursare credite (datoria
publica);
- transferuri curente catre institutii publice;
- alte transferuri pentru cheltuieli curente;

- cheltuieli pentru asistenta sociala;
- alte cheltuieli.
La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru fiecare institutie
publica si aparatul propriu al Consiliului Judetean s-a luat ca baza de calcul
cheltuiala de personal realizata in luna decembrie 2018, aplicandu-se
corespunzator prevederile actelor normative in vigoare. Astfel, potrivit art. 38,
alin (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice, in perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a
salariilor de baza, a soldelor, indemnizatiilor s.a., fiecare crestere reprezentand
¼ din diferenta dintre salariul de baza, solde, indemnizatii s.a. prevazute de lege
pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018.
De asemenea s-au avut in vedere influentele ce vor interveni in cursul anului
datorate revenirii unor posturi suspendate, unde a fost cazul, sau unele cresteri
datorate promovarilor, modificarii sporului de vechime .
Propunerea la cheltuielile cu bunurile si serviciile a avut in vedere
finantarea:
- cheltuielilor de intretinere si functionare (incalzit, iluminat si forta motrica,
furnituri de birou, materiale curatenie, apa, canal si salubritate, carburanti si
lubrifianti, posta, telecomunicatii, radio,tv, internet);
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (paza, alte prestari servicii necesare
administrarii patrimoniului);
- drepturi de hrana, medicamente si materiale sanitare, rechizite pentru copiii
institutionalizati si externalizati din invatamantul special etc.;
- contributii si cotizatii ce decurg din obligatiile fata de organisme si asociatii la
care judetul Arges este membru sau partener;
- reparatii de stricta necesitate pentru imobilele din patrimoniul Consiliului
Judetean (cultura, asistenta sociala, etc.);
Referitor la fundamentarea necesarului
de fonduri pentru
beneficiarii/tipuri de servicii sociale s-a facut pe baza standardelor de cost
aprobate prin HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in
baza caruia se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre
sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centre.
De asemenea s-au avut in vedere prevederile HG nr.564/2017privind
modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale,
scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, in conformitate cu
prevederile lit. a din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 904/2014 pentru
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de
art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului .
La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 s-a
avut in vedere constituirea unui fond de rezerva
bugetara, potrivit
prevederilor legale, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute

ce vor aparea in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor
calamitati naturale, acordarea unor ajutoare unitatilor administrativ - teritoriale
in situatii de extrema urgenta.
Cheltuielile pentru care s-au asigurat surse din sectiunea de
dezvoltare sunt:
- cofinantari proiecte pentru derularea unor proiecte cu finanatare
externa nerambursabila la care Consiliul Judetean este partener sau beneficiar :
 Proiect "Restaurarea Galeriei de Arta"Rudolf Schweitzer-Cumpana"Consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural;
 Proiect "Restaurarea Muzeului Judetean Arges - Consolidarea, protejarea si
valorificarea patrimoniului cultural";
 Proiect "Conservarea si consolidarea Cetatii Poienari";
 Proiect "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet”;
 Proiect "Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, Pitesti
Piata Vasile Milea nr. 1, Jud Arges”;
 Proiect "Certificarea activitatilor Consiliului Judetean Arges si dezvoltarea
abilitatilor personalului in concordanta cu prevederile SCAP”;
 Proiect "Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu
pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi";
 Proiect "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si
Calarasi la servicii medicale de urgenta ";
 Proiect "Extindere, modernizare si dotare spatii urgenta Spitalul de Pediatrie
Pitesti";
 Proiect "Extindere si dotare spatii urgenta Spitalul Judetean de Urgenta
Pitesti";
 Proiect "Castru Jidova simbol al Romei la granita imperiu si lumea barbara"
 Proiect "TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”;
 Proiect "Alternative for Social Suport Inspiring Transformation" ASSIST;
 Proiect "Complex de 3 Locuinte protejate si centru de zi, Comuna Babana,
sat Lupueni, Judetul Arges";
 Proiect "Complex de 4 Locuinte protejate si centru de zi, Comuna Tigveni,
sat Barsestii de Jos, Judetul Arges";
 Proiect "Complex de 4 Locuinte protejate si centru de zi, Comuna Tigveni,
sat Balilesti, Judetul Arges";
 Proiect "Complex de 4 Locuinte protejate si centru de zi, Comuna
Ciofrangeni, sat Ciofrangeni, Judetul Arges";
 Proiect "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta " ASSIST;
 Proiect "Modernizarea drumului judetean DJ504 lim Jud Teleorman-PopestiIzvoru-Recea-Cornatel-Vulpesti (DN 65A),km 110+700-136+695, L=25,995
km, pe raza Com. Popesti, Izvoru, Recea, Buzoiesti, Jud Arges;
 Proiect "Modernizarea drumului judetean DJ 503 lim. Jud. DambovitaSlobozia - Rociu - Oarja - Catanele (DJ702 G - KM 3+824), KM 98+000 140+034 (42,034 KM) , Jud Arges.

Sursele pentru cofinantarea proiectelor au fost propuse din excedentul
bugetului local la data de 31.12.2018.
- cheltuieli de capital, reprezentand diverse lucrari de investitii, reparatii
capitale, dotari independente, documentatii tehnico-economice finantate din
veniturile bugetului local si din excedentul bugetului local la data de 31.12.2018.
- transferuri pentru cheltuieli de capital (sanatate, cultura, asistenta
sociala–unitati de asistenta medico-sociala).
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006
actualizata, excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor
autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare.
Pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare, propunem
alocarea sumei de 77.686 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2018.
Detalierea sumei mentionate mai sus pe fiecare obiectiv de investitii este
prezentata in anexele 1 si 3.
Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului 667/2014, ale Hotararii
Guvernului 805/2014 pentru Judetul Arges au fost alocate sume din Fondul de
rezerva bugetara a Guvernului. Sumele neutilizate pentru lucrarile neexecutate
au ramas in excedent si sunt prevazute a se utiliza cu aceeasi destinatie in anul
2019.
Prezentarea surselor de venituri si a categoriilor de cheltuieli pe sectiuni
corespunzatoare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarile pe
anii 2020 - 2022 pentru activitatile si institutiile ce se finanteaza din bugetul
local al Consiliului Judetean se regaseste in anexa nr.1.
Bugetele de venituri si cheltuieli finantate partial sau integral din venituri
proprii ale institutiilor din subordinea Consiliului Judetean sunt prezentate in
anexa nr. 2. Aceste institutii si-au fundamentat veniturile proprii conform
articolului 14 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, modificata si completata, iar
institutiile de sanatate si-au propus venituri proprii la nivelul actelor aditionale
provizorii, urmand ca odata cu semnarea contractelor cu Casa Judeteana de
Asigurari de Sanatate Arges si Directia de Sanatate Publica
Arges sa-si
actualizeze bugetele corespunzator.
Potrivit art. 6 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 finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, suma
corespunzatoare cotei de 7.5% din impozitul pe venit estimat a se incasa la
bugetul de stat in anul 2019 se repartizeaza in mod egal judetelor , in limita
sumei de 28.492 mii lei, reprezentand fond la dispozitia consiliului judetean.
Acesta se repartizeaza integral in anul 2019 comunelor, oraselor si municipiilor
din judet, prin hotarare a consiliului judetean, pentru:
 Sustinerea programelor de dezvoltare locala;

 Sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala;
 Pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale, in
mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale .
In conformitate cu prevederile art.33, alin (5) din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale si cu prevederile art.6 alin (2) din Legea 50/2019, s-a
solicitat de la toate unitatile administrativ-teritoriale din judet, cu adresa CJ nr.
3865/19.03.2019 necesarul de cofinantare pentru proiectele/programele care se
deruleaza in anul 2019.
Astfel, in urma centralizarii tuturor solicitarilor s-a trecut la analiza
acestora, iar propunerea de repartizare a fost facuta in functie de prioritatile
stabilite de unitatile administrativ-teritoriale, de cheltuielile urgente privind
lucrarile de investitii la scoli (modernizari, reabilitari, amenajari grupuri
sanitare) si alimentari cu apa (bransamente, statii tratare si distributie apa
potabila, foraje alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate menajere,
inlocuire conducte apa potabila s.a.)
Din suma mentionata, la cotele defalcate din impozitul pe venit din fondul
constituit la dispozitia consiliului judetean, propunerile de repartizare pe unitati
administrativ-teritoriale, in anul 2019 se regasesc in Anexa nr.4.
Potrivit art. 4 si Anexei nr. 6 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat ,
din taxa pe valoarea adaugata se aloca sume destinate finantarii cheltuielilor
privind drumurile judetene si comunale. Repartizarea pe unitati administrativteritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin
hotarare, de catre consiliul judetean si este prezentata in anexele 1 si 5.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare prezentul
raport si proiectul de hotarare intocmit privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2019, estimarile pe anii 2020-2022 si utilizarea sumei de
77.686 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2018 pentru activitatea
proprie a Consiliului Judetean Arges si a institutiilor subordonate, conform
anexelor 1 si 2 si “Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse
de finantare”, potrivit anexei nr.3, repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale
a fondului constituit la dispozitia consiliului judetean din cota de 17.5% din
impozitul pe venit, conform Anexei nr. 4 si repartizarea pe unitati administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri,
conform Anexei nr. 5.
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