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HOTĂRÂRE
privind derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 6317/07.05.2019 al Comisiei de Analiză a
Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar;
Având în vedere:
 Art.91,alin.5, pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată și actualizată;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 35/18.01.2019 pentru
constituirea Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar din cadrul Consiliului Județean 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 derularea Programului ,,PRO Socialˮ, în anul 2019, în vederea
susținerii financiare a persoanelor cu probleme de sănătate pentru efectuarea
intervențiilor chirurgicale, susținerea tratamentului medical,
efectuarea de
investigații medicale în clinici de specialitate, achiziționare de dispozitive
medicale.
ART.2. Se aprobă Criteriile privind acordarea unor ajutoare financiare persoanelor
cu probleme de sănătate pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale, susținerea
tratamentului medical, efectuarea de investigații medicale în clinici de specialitate,
achiziționare de dispozitive medicale, prin Programul ”PRO Social”, conform
anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotărâre.

Anexa nr.1
la H.C.J Argeș nr. 99/13.05.2019
Criterii proprii
privind acordarea sprijinului financiar persoanelor cu probleme de sănătate prin
Programul „PRO Social”
Sprijinul financiar se acordă persoanelor aflate într-o situație dificilă din punct de vedere
financiar, cu domiciliul în judeţul Argeş, care au probleme de sănătate, dovedite cu acte medicale
eliberate de medicul de specialitate/de familie, în limita bugetului disponibil și care se află în una
din următoarele situaţii:
1) necesită efectuarea unor intervenții chirurgicale, recomandate de medici de
specialitate;
2) necesită efectuarea unor investigații medicale și tratamente în clinici specializate,
dovedite cu acte medicale de specialitate;
3) necesită achiziționarea unor dispozitive medicale recomandate de specialiști (proteze
auditive, proteze ortopedice, orteze etc.);
4) necesită sprijin financiar în vederea achiziționării medicamentelor pentru tratamente
medicale.
Sprijinul financiar se acordă doar solicitanților care realizează venituri pe membru de
familie ce nu depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
O persoană poate beneficia de sprijin financiar în cadrul programului „PRO Social” de
maxim două ori pe an, cu condiția justificării primei sume acordate. Ulterior poate depune un alt
dosar pentru acordarea unui nou sprijin financiar.
Acte necesare întocmirii dosarului:
 cererea solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia;
 împuternicire legalizată în cazul în care persoana care solicită sprijinul financiar nu
este beneficiarul sumei, iar beneficiarul are vârsta de peste 18 ani;
 acte de identitate ale membrilor familiei (BI, CI, Certificat de Naștere);
 copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 certificat de deces (dacă este cazul);
 adeverinţă de venit eliberată de angajator, cupon de pensie, cupon de alocație etc.
(pentru toți membrii familiei care au același domiciliu cu cel al solicitantului, după caz);
 adeverință eliberată de către Administrația Financiară din care să rezulte veniturile
din activități independente, din activitățile agricole, din investiții, precum și veniturile din alte
surse (pentru toți membrii familiei cu vârsta de peste 18 ani care au același domiciliu cu cel al
solicitantului, după caz);
 anchetă socială eliberată de către Compartimentul Asistență Socială din cadrul
primăriei de domiciliu pentru petenții din localitățile județului, iar pentru solicitanții din
municipiul Pitești ancheta socială va fi efectuată de Compartimentul Servicii Sociale din cadrul

Consiliului Județean Argeș (în cazul în care nu au efectuată o anchetă socială eliberată de
Primăria Municipiului Pitești);
 acte medicale doveditoare ale stării de sănătate pentru atestarea diagnosticului (bilet
de externare din spital, certificat de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de
muncă, rețete sau tratamente prescrise de medicul de specialitate/medic de familie, scrisoare
medicală eliberată de medicul de specialitate etc.) eliberate în ultimele 6 luni;
 actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator (dacă este
cazul);
 extras de cont (dacă este cazul);
 orice act care se consideră a fi necesar pentru acordarea sprijinului financiar;
 declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 declaraţie tip pe propria răspundere privind justificarea sumei primite, care se va
completa la data ridicării banilor (pentru persoanele cărora li se aprobă dosarul).
Nedepunerea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
duce la imposibilitatea acordării sprijinului financiar solicitat.
Beneficiarii vor ridica sumele aprobate de la casieria instituție în baza declarației tip pe
propria răspundere privind justificarea sumei primite și vor depune documentele justificative
comisiei în termen de maximum 90 de zile de la data primirii sumei.
Beneficiarii vor depune ca justificare facturi/bonuri fiscale privind: achiziționarea de
medicamente, servicii medicale furnizate de către clinici de specialitate, dispozitive medicale,
bonuri carburant, bilete de transport etc. În cazul decesului beneficiarului sprijinului financiar, se
va prezenta o copie a certificatului de deces.
În cazul nejustificării sumei primite se va recurge la recuperarea acesteia, cu penalitățile
aferente, iar persoana respectivă se va afla în imposibilitatea de a beneficia pe viitor de sprijin
financiar din partea Consiliului Județean Argeș.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Solicitarea sprijinului financiar
Efectuarea de intervenții chirurgicale, recomandate de medici
de specialitate.
Efectuarea de investigații medicale și tratamente în clinici
specializate, dovedite cu acte medicale de specialitate.
Achiziționarea de dispozitive medicale recomandate de
specialiști (proteze auditive, proteze ortopedice, orteze etc.)
Achiziționarea medicamentelor pentru persoanele cu probleme
de sănătate care necesită tratamente medicale.

Cuantumul maxim
care se poate acorda
(lei)
3.000
2.500
2.000
1.500

De asemenea, pot fi acordate ajutoare financiare în cuantum de maxim 3.000 lei familiilor
din județul Argeș ale căror membrii au decedat în urma unor tragedii colective (incendii,
epidemii, inundații etc).

În aceste cazuri nu este necesară efectuarea unei anchete sociale, iar suma primită va fi
justificată.
Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:
• cerere;
• copie acte de identitate ale solicitantului;
• copie certificatul de deces;
• copie actul medical constatator al decesului;
• extras de cont (dacă e cazul);
• declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Nedepunerea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
duce la imposibilitatea acordării sprijinului financiar solicitat.
Dosarele pentru acordarea sprijinului financiar se depun la Registratura Consiliului
Județean Argeș și vor fi analizate de către Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea
de Sprijin Financiar, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș.

Anexa nr.2
la H.C.J Argeș nr. 99/13.05.2019

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al
Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1 Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, denumită
în continuare Comisie, este un organism de lucru al instituţiei Consiliului Judeţean Argeş.
Art.2 Scopul Comisiei este de a asigura derularea Programului „PRO Social”.
Art.3 Rolul Comisiei este de a analiza și verifica dosarele depuse, precum şi de a propune
sumele ce vor fi acordate persoanelor aflate într-o situație dificilă din punct de vedere financiar,
care au probleme de sănătate și care au domiciliul în județul Argeș.
Art.4 Comisia analizează și selectează solicitările adresate, conform criteriilor proprii
(Anexa 1).
Art.5 Comisia îşi va desfăşura activitatea în baza dispoziţiei de constituire emisă de către
Președintele Consiliului Județean Argeș.
Capitolul II. Structura organizatorică
Art.6 Comisia este alcătuită din 5 membri: un coordonator, 3 membri și un secretar,
nominalizați prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean.
Art.7 Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:
- la cererea membrului respectiv, cu motivarea cererii;
- în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.
Art.8 Activitatea desfăşurată de membrii comisiei constituie sarcină de serviciu şi nu
beneficiază de niciun supliment financiar.
Capitolul III. Atribuţiile Comisiei
Art.9 Comisia are următoarele atribuţii generale:
a) primeşte şi analizează cererile solicitanţilor;
b) verifică dacă solicitările formulate de către petenţi se încadrează în criteriile proprii de
acordare a sprijinului financiar;
c) în cazul în care dosarele depuse nu sunt complete, comisia poate solicita completarea
acestora cu documentele necesare;

d) propune spre aprobarea plenului consiliului județean sumele ce vor fi acordate, iar în
cazul în care sumele nu vor fi justificate de către beneficiari propune imputarea acestora tot prin
aprobarea plenului;
e) formulează răspuns pentru cererile nefondate;
f) primește justificările pentru sumele acordate ca sprijin financiar, le centralizează și le
depune la Serviciul Financiar Contabil din cadrul instituției;
g) cooperează cu diverse instituţii şi servicii publice deconcentrate sau de interes judeţean
şi local, în vederea soluţionării cererilor petenţilor.

Capitolul IV. Funcţionarea Comisiei
Art.10
(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de către coordonator, care va asigura convocarea
membrilor comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.
(2) Pentru dosarele care întrunesc condițiile prevăzute în criteriile proprii privind
acordarea sprijinului financiar persoanelor cu probleme de sănătate, comisia stabilește și propune
cuantumul sprijinului financiar ce va fi acordat, cu votul majorității membrilor.
(3) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
(4) Comisia va analiza doar dosarele depuse până la data 10 noiembrie a anului în curs.
Dispoziţii finale
Art.11 Dispoziţiile prezentului regulament nu contravin prevederilor din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Argeş.
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HOTĂRÂRE
pentru actualizarea Anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 53/28.02.2019 privind aprobarea proiectului „Implementarea unor
măsuri și instrumente destinate imbunătățirii proceselor administrative în
cadrul Consiliului Județean Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr.6445/08.05.2019 al Direcției Strategii Sinteze
Proiecte cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată;
 Programul Operațional Capacitate Administrativă Apel: POCA/471/2/1
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53/28.02.2019 privind aprobarea
proiectului „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate
imbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș”
și a cheltuielilor legate de proiect;
 Solicitarea de clarificări nr.1 a Autorității de Management pentru Programul
Operațional Capacitate Administrativă, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 5573/17.04.2019.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectului cu titlul ”Implementarea
unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative
în cadrul Consiliului Județean Argeș”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat, a Proiectului tehnic şi a
cofinanţării actualizate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703B
Costeşti (DN 65A) –Şerbaneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km,
la Costeşti şi Rociu”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 6573/09.05.2019 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată și actualizată;
 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
 H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice ;
 Art.43 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată și
completată,
 Contractul de finanțare nr.1502/05.10.2017, respectiv nr.17041/16.10.2017,
încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.155/11.06.2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
,,Modernizare DJ 703 B Costești (DN65A) –Serbănești (DJ659), km 60+325
– 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu”.
 Adresa nr.45584/29.03.2019 a Ministerului Dezvoltǎrii Regionale şi
Administraţiei Publice;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea nivelului estimarilor pentru anii 2020 – 2022 a sumelor
din cota de 18.5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 6574/09.05.2019 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 completările
ulterioare;
 Art. 91, alin. 1, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 98/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș și estimarile pentru anii
2020 – 2022;
 Adresa nr. 91237/02.05.2019 a Administrației Județene a Finantelor Publice
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 actualizarea nivelului estimarilor pentru anii 2020 – 2022 a
sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se modifică corespunzător Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 98/24.04.2019.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea 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. 6590/09.05.2019 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 completările
ulterioare;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Referatul nr. 6428/08.05.2019 al Direcției Tehnice;
 Adresa nr.4642/08.05.2019 a Spitalului de Pediatrie Pitești;
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 actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

