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Punctul_ 1-Proiect
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.
ART.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru
Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO
Social”, constituită prin Dispoziția Președintelui nr. 35/18.01.2019, conform anexei
nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

Anexa nr.1
la H.C.J Argeș nr. ........../.................
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. ........../.................

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.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 2019
Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
Având în vedere faptul că instituției noastre îi sunt adresate un număr mare de solicitări de
sprijin financiar de către locuitorii județului pentru: efectuarea de intervenții chirurgicale,
susținerea tratamentului medical, efectuarea de investigații medicale în clinici de specialitate,
achiziționare de dispozitive medicale etc., este necesară continuarea derulării Programului „PRO
Social” și în cursul anului 2019.
Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, solicitanții trebuie să respecte criteriile
proprii de acordare a sprijinului financiar prevăzute în Anexa 1. Solicitările vor fi analizate de
către Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, constituită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, care va funcționa conform Regulamentului
prevăzut în Anexa 2.
În temeiul prevederilor art. 104 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre aprobare inițierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului „PRO Social” în cursul anului 2019,
cu anexele aferente.
Astfel, Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr. 75/29.03.2018 și nr. 177/26.07.2018 își
încetează aplicabilitatea.
dr. Enache Viorel - coordonator
Tănase Aurora - membru
Lazăr Cristina - membru
Bușcu Paul - membru
Rusea Roxana - secretar
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Punctul_ 2-Proiect
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.

ART.2. Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului ”Implementarea unor
măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în
cadrul Consiliului Județean Argeș”, în cuantum de 2.943.139,02 lei (inclusiv
TVA), conform Surselor de finanţare cuprinse în Anexa nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 53/28.02.2019, se actualizează conform prevederilor art.1 și
art.2.
ART.4. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPRESEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU

AVIZAT,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea actualizării Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
53/28.02.2019 pentru aprobarea proiectului cu titlul “ Implementarea unor măsuri și
instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean
Argeș” şi a cheltuielilor legate de proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
“Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în
cadrul Consiliului Județean Argeș” şi a cheltuielilor legate de proiect, cod SMIS 128987 în
cadrul Programului Operaţional 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/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu
SCAP.
Acest proiect se află în etapa de contractare .
Obiectivul general al proiectului este: Îmbunătățirea planificării strategice instituționale
și simplificarea procedurilor implementate la nivelul Consiliului Județean Argeș.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare
Durabilă a Județului Argeș - instrument de planificare a investițiilor locale; Simplificarea
procedurilor la nivel județean prin digitalizarea documentelor și implementarea unei
soluții informatice pentru administrarea acesteia; Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților

personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș în domeniul managementului strategic
și în utilizarea și administrarea soluției informatice dezvoltate prin proiect.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.53/28.02.2019 au fost aprobate proiectul şi
cheltuielile legate de proiect.
Prin solicitarea de clarificări 1 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
Capacitate Administrativă, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 5573/17.04.2019, s-a
solicitat revizuirea bugetului proiectului și eliminarea anumitor categorii de cheltuieli (achiziția
autoturismului, combustibil, rovinietă, Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) etc.).
Astfel, valoarea totală iniţială a proiectului de 3.143.823,08 a fost redusă cu 200.684,06
lei, rezultând o valoare eligibilă a proiectului de 2.943.139,02 lei.
Anexăm prezentului raport Anexa 1 reprezentând bugetul cererii de finanţare şi Anexa 2
reprezentând Sursele de finanţare, actualizate.
În urma revizuirii solicitate valoarea nerambursabilă este de 2.884.276,19 lei, contribuția
proprie 58.862,83 lei, iar valoarea eligibilă a proiectului este de 2.943.139,02 lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem plenului Consiliului Judeţean Argeş
aprobarea actualizării Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 53/28.02.2019
pentru aprobarea proiectului cu titlul ”Implementarea unor măsuri și instrumente destinate
îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș” şi a cheltuielilor
legate de proiect.

Director executiv,

Director executiv,

Direcția Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională

Direcția Juridică Administrație
Publică Locală

Sorin IVAŞCU

Alisa CIOBANU

Întocmit,
Negrilescu Raluca
Voicu-Olteanu Cristina
Ionescu Claudia
Muşoiu Diana
Geacăr Mihaela
Rădulescu Andrei
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Punctul_3 -Proiect
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,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul general actualizat 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”, conform anexei nr.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Proiectul tehnic 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”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.3. Se aprobă cofinanţarea actualizată 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”, în valoare de 5.542.332,68 lei.
ART.4. Direcția Tehnică și
prevederile prezentei hotărâri.

Direcția

Economică

vor duce la îndeplinire

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparentă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Direcției Tehnice;
 Direcției Economice .
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

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

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ

APROBAT,
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ
RAPORT
la proiectul de hotărare 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”

Obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703B Costeşti (DN65A) –Şerbaneşti
(DJ659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu” este cuprins în Programul
Naţional de Dezvoltare Locală – Subprogramul Infrastructura la nivel judeţean şi este finanţat în
baza Contractului nr.1502/05.10.2017, respectiv nr.17041/16.10.2017, încheiat între Ministerul
Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş. Prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.155/11.06.2018 a fost aprobat Devizul general actualizat
la faza Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) cu o valoare totală a
investiţiei de 11.103.759 lei.
În conformitate cu prevederile 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, anexa 4, art. 5: “Devizul general întocmit la faza de proiectare - documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este
necesar…”. În urma intocmirii Proiectului tehnic, avizat în cadrul Comisiei Tehnico-Economice
a Consiliului Judeţean Argeş, a fost necesara actualizarea devizului general întocmit la faza
DALI.

Ca urmare a actualizării Devizului general de către Proiectant, valoarea totală a investiţiei a
devenit 15.984.881,68 lei. Diferenţele valorice între Devizul general întocmit la faza DALI şi cel
întocmit odată cu elaborarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie sunt generate de
aplicarea O.U.G. nr.114/28.12.2018, precum şi de necesitatea includerii în Proiectul tehnic a unor
lucrări ce nu au fost prevăzute în DALI, dar care sunt obligatorii, fiind dictate de Expertiza
tehnică şi normativele în vigoare:
-

realizarea de ambele părţi ale drumului a unor benzi de încadrare de 2x0,25m;
poziţionarea “în săpătură” a sectoarelor de drum situate între km 60+325-km 60+450 şi
km 68+050 - km 68+783, pentru a permite accesul facil al riveranilor în gospodării.

Întrucât, conform Contractului de finanţare nr.17041/16.10.2017, Ministerul Dezvoltǎrii
Regionale şi Administraţiei Publice asigură suma de 10.442.549 lei din valoarea investiţiei, sumă
pe care nu o suplimentează, după cum ne-a comunicat prin adresa nr.45584/29.03.2019, rezultă
că pentru realizarea investiţiei este necesar ca diferenţa de 5.542.332,68 lei să fie asigurată din
bugetul local.
Având în vedere prevederile art.91, alin.(3), lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale actualizată, prevederile art.43 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice
actualizată, precum şi prevederile 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, supunem spre aprobare: Devizul general actualizat- conform Anexei nr.1, Proiectul
tehnic - conform Anexei nr.2 şi Cofinanţarea actualizată în valoare de 5.542.332,68 lei, 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”.

Director executiv,

Director executiv,

Alin STOICEA

Carmen MOCANU

F.D./M.D.

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_4 -Proiect
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.
ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. 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. 6574/09.05 .2019
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN
MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa nr. 91237/02.05.2019 Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Arges transmite nivelul 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, sume stabilite prin Decizia nr.
1/2019 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges.
Influentele in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli sunt prezentate in
anexa nr. 1 .
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare 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 nr.1.

DIRECTOR EXECUTIV,
CARMEN MOCANU

SEF SERVICIU,
LARISA ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

CONSILIER PRESEDINTE,
NICULINA CIOCANAU

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_ 5-Proiect
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.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. 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. 6590/09.05.2019
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a virat suma de
589,82 mii lei la sursa de venituri “Subventii de la bugetul de stat pentru Finantarea
Programului National de Dezvoltare Locala” (cod 42.02.65) pentru finantarea
obiectivului de investitii: “Pod pe DJ 731B Samara-Babana-Cocu, km 3+964, peste
paraul Vartej, L=24 m, in comuna Babana”.
Prin Referatul nr. 6428/08.05.2019 Directia Tehnica, propune suplimentarea
bugetului cu suma mentionata mai sus, influentele regasindu-se in Anexele nr.1 si
nr.3.
Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita prin adresa nr.4642/08.05.2019
actualizarea bugetului finantat din venituri proprii cu suma de 22 mii lei din
excedentul bugetar inregistrat de spital la finele anului 2018, pentru a realiza
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii
“Reamenajare si extindere spatii EX-CPU”. Investitia mentionata este necesara in
vederea amplasarii unui echipament de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN)
achizitionat prin Proiectul Bancii Mondiale privind Reforma Sectorului SanitarImbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar. Influentele in cadrul
bugetului de venituri se regasesc in Anexa nr.2 si Anexa nr.3.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform anexelor nr.1
si 2 si actualizarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse
de finantare conform Anexei nr.3.
DIRECTOR EXECUTIV,
CARMEN MOCANU
SEF SERVICIU,

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU
CONSILIER PRESEDINTE,

LARISA ZAMFIR

NICULINA CIOCANAU

