CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind unele masuri de organizare a activitatii Caminelor pentru persoane
varstnice din subordinea Consiliului Judetean Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive nr. 33/EM/10.02.2012 prezentată de
Presedintele consiliului judetean si Raportul nr. 2329/21.02.2012 al Biroului
Strategii Sinteze Socio – Economice, Sanatate ;
Având in vedere:
 H.C.J. nr. 58/27.04.2011 privind infiintarea Caminului pentru persoane
varstnice Mozaceni prin reorganizarea Spitalului de boli cronice Mozaceni,
modificata si completata ulterior ;
 H.C.J. nr. 59/27.04.2011 privind infiintarea Caminului pentru persoane
varstnice Rucar prin reorganizarea Spitalului de boli cronice Rucar,
modificata si completata ulterior ;
 H.C.J. nr. 60/27.04.2011 privind infiintarea Caminului pentru persoane
varstnice Domnesti prin reorganizarea Spitalului Dr.Teja Papahagi Domnesti,
modificata si completata ulterior ;
 H.C.J. nr. 16/10.02.2012 privind modificarea hotararilor de reorganizare a
spitalelor din judetul Arges in Camine pentru persoane varstnice conform HG
nr. 212/2011 ;
 Art.104, alin.1 , lit. b si alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001, completata,
modificata si republicata,
 Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit
din fonduri publice ;
 Legea nr. 283/ 2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru complearea
art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in
domeniul bugetar;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 , K5 , precum si avizul
secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aproba numirea temporara a doamnei Patrascu Elena in functia de
director al Caminului de persoane varstnice Mozaceni, pana la ocuparea functiei
prin concurs.

ART.2. Se aproba numirea temporara a domnului Ciulcu Gheorghe in functia
de director al Caminului de persoane varstnice Rucar, pana la ocuparea functiei
prin concurs.
ART.3. Se aproba numirea temporara a domnului Iacob Nicolae in functia de
director al Caminului de persoane varstnice Domnesti , pana la ocuparea functiei
prin concurs.
ART.4. Salariile corespunzatoare functiei de director se stabilesc conform
legislatiei in vigoare, prin contractul individual de munca.
ART.5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Arges sa semneze
contractele individuale de munca , incheiate in conformitate cu prevederile
legale.
ART.6. Biroul Strategii Sinteze Socio – Economice Sanatate, Directia
Economica si Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
ART.7.Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Instituţiei Prefectului judetului Argeş;
 Directiei Economice ;
 Serviciului Resurse Umane;
 Biroului Strategii Sinteze Socio – Economice, Sanatate.
 Persoanelor nominalizate la art. 1, 2 si 3.
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