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PUNCTUL_3 – Proiect
HOTĂRÂRE
privind desemnarea Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș ca entitate
care să acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Consiliul Judetean Arges:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însotiță de Raportul nr. 6564/09.05.2019 al Direcției Juridice
Administrație Publică Locală;
Având în vedere:
 Adresa nr. 3129/05.03.2019 a Consiliului Județean Argeș;
 Art. 3 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și
completările ulterioare ;
 Art. 2 alin (1) şi art. 6 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru
reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ;
 H.G. nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor
direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 Art. 91, alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată și actualizată;
 Raportul comisiei de specialitate 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 administratiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1. Se aprobă desemnarea Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș ca
entitate care să acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,
pentru U.A.T. - urile cuprinse în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Directia Juridică Administrație Publică Locală și Direcția pentru
Agricultură Județeană Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș;
Unităților administrativ - teritoriale prevăzute în anexă.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

Anexa nr. 1
H.C.J. ____/_________

Lista Unităţilor Administrativ Teritoriale care nu au structuri asociative care să acorde
aviz consultativ conform Legii nr. 145/2014
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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

LOCALITATEA
MUN. PITEȘTI
MUN. CÂMPULUNG
MUN. CURTEA DE
ARGEȘ
ORAȘ MIOVENI
ORAȘ TOPOLOVENI
ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI
ALBEŞTII DE ARGEŞ
ALBEŞTII DE MUSCEL
ALBOTA
ANINOASA
AREFU
BASCOV
BĂBANA
BĂICULEŞTI
BĂLILEŞTI
BELEŢI-NEGREŞTI
BOGAŢI
BOTENI
BEREVOEŞTI
BOŢEŞTI
BRADU
BRĂDULEŢ
BUDEASA
BUGHEA DE JOS
BUZOEȘTI
CĂLDĂRARU
CĂLINEȘTI
CEPARI
CETĂŢENI
CIOFRÂNGENI
CIOMĂGEŞTI
COCU
COŞEŞTI
COTMEANA
DAVIDEŞTI
DÂRMĂNEŞTI
DOBREŞTI
DOMNEŞTI
DRAGOSLAVELE
DRĂGANU

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

GODENI
HÂRTIEŞTI
IZVORU
LEREȘTI
MĂRĂCINENI
MERIȘANI
MIOARELE
MORĂREȘTI
MOŞOAIA
MOZĂCENI
MUŞĂTEŞTI
NEGRAŞI
NUCȘOARA
OARJA
POIENARII de ARGEŞ
POIENARII de MUSCEL
POPEŞTI
PRIBOIENI
RÂCA
RĂTEŞTI
RECEA
SĂLĂTRUCU
SĂPATA
SCHITU GOLEȘTI
SLOBOZIA
STOENEȘTI
STOLNICI
SUSENI
ȘTEFAN CEL MARE
ȘUICI
TEIU
TIGVENI
ȚIȚEȘTI
UDA
UNGHENI
VALEA MARE
PRAVĂȚ
VEDEA
VLĂDEȘTI
VULTUREȘTI

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr.
Aprob,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
privind desemnarea Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș ca
entitate care să acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Prin adresa nr. 3129/05.03.2019 a Consiliului Județean Argeș s-a solicitat
unităților administrativ teritoriale să comunice dacă la nivelul autorităților
administrației publice locale sunt înregistrate structuri asociative profesionale/
patronale/ sindicale din agricultură, care să acorde un aviz consultativ la
eliberarea atestatului de producător, astfel cum este reglementat în cuprinsul art.
4 alin. 1 din Legea nr. 145/2014.
Unitățile administrativ teritoriale au comunicat structurile asociative
profesionale / patronale / sindicale din agricultură înregistrate la nivelul
localităților din județul Argeș, respectiv autoritatea care să asigure îndeplinirea
prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 145/2014.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.78/2015, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 94/2015, s-a desemnat
la momentul respectiv, Camera Agricolă a Județului Argeș ca entitate teritorială,
pentru acordarea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de
producător pentru localitațile din Județul Argeș unde nu au fost înregistrate
structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care să ducă
la îndeplinire prevederile art. 3, alin (4) si (5) din Legea nr. 145/2014.
Întrucât Camera Agricolă a Județului Argeș a fost preluată în cadrul
Direcției pentru Agricultură Argeș și având în vedere prevederile art. 2 alin (1)
şi art. 6 din Legea nr. 157 din 15 iulie 2016 privind unele măsuri pentru
reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coroborate cu Hotărârea nr. 860/16 noiembrie
2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, acordarea avizului consultativ

în vederea eliberării atestatului de producător pentru localitățile din Județul
Argeș
unde
nu
au
fost
înregistrate
structuri
asociative
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care să ducă la îndeplinire
prevederile art. 3, alin (4) si (5) din Legea nr. 145/2014 s-a realizat în toată
această perioadă prin intermediul Direcției pentru Agricultură Argeș.
Faţă de cele prezentate mai sus și ținând cont de dispozițiile art. 6 din
Legea nr. 145/21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare
a pieței produselor din sectorul agricol, vă supunem spre aprobare inițierea unui
proiect de hotărâre privind desemnarea Direcției pentru Agricultură
Județeană Argeș ca entitate care să acorde avizul consultativ potrivit Legii
nr. 145/2014, pentru U.A.T. - urile prevăzute în anexa la prezentul raport.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU
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PUNCTUL_4 – Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta
Maria" Vedea
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoţită de Raportul nr.6378/08.05.2019 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;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 Dispoziția Președintelui nr. 17/10.01.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria" Vedea;
 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 si
promovarea în funcții , grade și trepte profesionale a personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, actualizat;
 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;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Art. 15 din H.G. 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;

 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie "Sfânta
Maria" Vedea;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea nr. 1768/06.05.2019;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 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, actualizată și republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria"
Vedea, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeş nr. 40/28.02.2019 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Psihiatrie
"Sfânta Maria " Vedea 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;
 Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria " Vedea.

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. 6378 din 08.05.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii al
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea

Prin Anexa 2 la HCJ nr. 40 din 28.02.2019 a fost aprobat statul de funcții
al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modficările și completările ulterioare şi ale art.1 din OMS nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea a elaborat statul de funcţii în
conformitate cu prevederile: Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Argeş nr. 17/10.01.2019, 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 unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii

serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale; 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. 1768 din 06.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 6378 din 07.05.2019, conducerea Spitalului de Psihiatrie ”Sf.
Maria” Vedea 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 de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea,
conform anexei.
Astfel, Anexa 2 la HCJ nr. 40 din 28.02.2019 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_5 – Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean însoțit de Raportul nr. 6745/15.05.2019 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;
 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 si
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, actualizat;
 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.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, actualizată;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare;
 Art. 15 din H.G. 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;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iașului;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 16/10.01.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului;
 Adresele nr. 5660/09.05.2019 și nr. 5741/10.05.2019 ale Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului, conform anexelor nr.1 și nr. 2,
parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
3/31.01.2019 îşi încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului 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;
 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iașului.
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. 6745 din 15.05.2019
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan
MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului

Prin HCJ nr.3 din 31.01.2019 a fost aprobată organigrama și statul de
funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.
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 OMS nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public, Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului a elaborat
organigrama și statul de funcţii în conformitate cu prevederile: Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 16/10.01.2019, 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 unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar; O.M.S. nr. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de
management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi
din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei 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, 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. 5741 din 10.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 6745 din 13.05.2019 conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iaşului a solicitat aprobarea organigramei, iar prin adresa nr.
5660/09.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.
6586/09.05.2019 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 organigramei și a statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.
Astfel, HCJ nr. 3 din 31.01.2019 îşi încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Jr. Alisa CIOBANU

Consilier Cabinet Președinte,
Dr. Anci IONESCU

Șef serviciu,

Inspector,

Ana MINCĂ

Cristina Lazăr

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_6– Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 7004/16.05.2019 al Comisiei pentru Analiza
Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO
Social”;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 99/13.05.2019 privind derularea
Programului PRO Social în cursul anului 2019;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 35/18.01.2019
pentru constituirea Comisiei de Analiza a Solicitărilor privind Acordarea
de Sprijin Financiar din cadrul Consiliului Județean Argeș;
 Art. 91 alin. (5), lit a), punctele 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată și actualizată;
 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 acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social
persoanelor cu probleme de sănătate, conform anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social” vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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






Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin
Financiar prin Programul ”PRO Social”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Data astăzi __________2019
Nr.__

Anexă la HCJ nr. ............./.....................

Situația beneficiarilor din cadrul Programului „PRO Social”

Nr.
crt.

Număr
document

Suma propusă
(lei)

1

1400/31.01.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.000

2

3215/06.03.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
fiului

1.500

3

3385/11.03.2019

Solicită sprijin financiar pentru achiziționarea
dispozitive medicale și efectuarea tratamentului fiului

2.000

4

3825/18.03.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
fiicei

1.500

5

3944/20.03.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.500

6

4819/04.04.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea intervenției
chirurgicale

2.500

7

5064/09.04.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea intervenției
chirurgicale și a tratamentului

2.500

8

5880/24.04.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea ședințelor de
kinetoterapie și a tratamentului soțului

1.500

9

6330/06.05.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului și
a ședințelor de kinetoterapie fiicei

1.500

10

6325/07.05.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
fiului

1.500

11

6558/09.05.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
fiicei

1.500

12

6650/10.05.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.500

13

6674/10.05.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.500

Obiectiv

TOTAL

de

21.500

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

Vizat,
Secretar Județ
Ionel VOICA

RAPORT
privind propunerea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 99 din 13.05.2019 a fost aprobată
derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 2019, în vederea susținerii financiare a
persoanelor cu probleme de sănătate.
Comisia de Analiză a Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar, constituită
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 35 din 18.01.2019, a analizat
dosarele depuse la registratura instituției noastre de către locuitorii județului Argeș, prin care
solicită sprijin financiar pentru susținerea tratamentului medicamentos, efectuarea
intervențiilor chirurgicale, efectuarea investigațiilor medicale etc., recomandate de medicul
specialist.
În urma analizei dosarelor, Comisia propune sprijinirea solicitanților care îndeplinesc
condițiile de acordare a sprijinului financiar, în conformitate cu criteriile proprii din
Programul PRO Social - Anexa 1, la hotărârea menționată mai sus.
Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre
aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar prin
Programul „PRO Social”, conform anexei atașate.

dr. Enache Viorel - coordonator
Tănase Aurora - membru
Lazăr Cristina - membru
Bușcu Paul - membru

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_7– Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat și a cofinanțării actualizate
pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km
17+753 - 20+253,L = 2,5 km, la Uda“

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 6948/15.05.2019 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
 H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 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, actualizată;
 Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările
ulterioare;
 Art. 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată și
completată;
 Contractul de finanțare nr. 2955/20.11.2017, respectiv nr. 21418/18.12.2017,
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene și Județul Argeș;
 Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene nr. 45584/29.03.2019;
 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 administrației publice locale, republicată, actualizată
HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Devizul general actualizat reprezentând valoarea totală a
investiției de 11.523.920 lei, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă cofinanțarea actualizată a obiectivului de investiții
“Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km 17+753 - 20+253,L = 2,5 km, la
Uda“ în suma de 1.727.220 lei.
ART.3. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice ;
 Direcției Tehnice ;
 Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, prin grija Direcției Tehnice.

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
privind aprobarea Devizului general actualizat şi a Cofinanţării actualizate,
pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 703 B Moraresti – Uda,
km 17+753-20+253, L = 2,5 km, la Uda”
Obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Moraresti – Uda, km
17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda” este cuprins în Programul Naţional de
Dezvoltare Locală – Subprogramul Infrastructura la nivel judeţean şi este
finanţat
în
baza
Contractului
nr.2955/20.11.2017,
respectiv
nr.21418/18.12.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.58/17.03.2017 au fost aprobaţi
indicatorii tehnico-economici şi cofinanţarea acestui obiectiv, iar prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr.171/28.06.2018 a fost aprobat Devizul general
actualizat la faza Proiect tehnic.
În conformitate cu prevederile H.G.nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii 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…”.
Menţionăm că valoarea totală a investiţiei aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr.58/17.03.2017 a fost de 10.111.010 lei şi valoarea
cofinanţării de 314.310 lei.
Prin
Contractul
de
finanţare
nr.2955/20.11.2017,
respectiv
nr.21418/18.12.2017, Ministerul Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene a alocat suma de 9.796.700 lei, sumă pe care nu o
suplimentează, după cum ne-a comunicat prin adresa nr.45584/29.03.2019.
În urma actualizării Devizului general, ca urmare a modificărilor legislative,
valoarea totală a investiţiei este de 11.523.920 lei. Prin urmare, valoarea de
314.310 lei a cofinanţării creşte cu 1.412.910 lei.
Diferenţa, dintre noua valoare a investiţiei şi suma alocată de Ministerul
Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în valoare
de 1.727.220 lei, trebuie să fie asigurată de la bugetul local.
Având în vedere că de la data aprobării ultimului Deviz general (Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr.171/28.06.2018) au apărut modificări legislative
(O.U.G. nr.114/2018), în conformitate cu prevederile:
- art.91, alin.(3), lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale –
actualizată;
- art.43 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice - actualizată;
- H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
Supunem spre aprobare Devizul general actualizat al investiţiei, conform
anexei, precum si Cofinanţarea actualizată în valoare de 1.727.220 lei, pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Moraresti – Uda, km 17+753 20+253, L = 2,5 km, la Uda”.
Director executiv,

Director executiv,

Director executiv,

Alin STOICEA

Carmen MOCANU

Alisa CIOBANU

F. D./M.D.

JUDEŢUL ARGEŞ
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Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
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Operator de date personale nr.37708

PUNCTUL_8– Proiect
HOTĂRÂRE
privind închirierea unor imobile aflate în patrimoniul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 7164/20.05.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
 Art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, actualizată;
 Art. 1777-1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
reactualizată;
 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 perioada de 5 ani, a unui spațiu cu destinaţie
medicală sau conexă actului medical în suprafaţă de 12,86 mp (o cameră în
suprafaţă de 8,94 mp împreună cu spaţiile comune aferente), aflat în domeniul
privat al Județului Argeș, situat în incinta imobilului Policlinica Stomatologică,
din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 41, identificat conform anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă închirierea pe o perioada de 5 ani, a unui imobil (teren şi
construcţie), aflat în domeniul public al Județului Argeș, situat în oraşul
Costeşti, str. Zorilor nr. 10, identificat conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcția Tehnică
va iniţia procedurile legale de închiriere a imobilelor identificate la art.1 și art. 2.
ART.4. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Tehnice;
 Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.__

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_______

Anexa
cuprinzând imobilele propuse pentru închiriere

Denumirea imobilului
conform plan de amplasament

Loturi
spaţiul propriu/spaţiile
comune

Policlinica Stomatologică
Piteşti, b-dul Republicii nr. 41

Camera Lot 1 etaj
(policlinica)
Holuri, depozit, grupuri
sanitare, Lot 2
(policlinică)+Lot 8 (bloc)

TOTAL

Suprafaţa
-mp -

8,94
4,25%x92,28= 3,92

12,86 mp

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

Denumirea imobilului
conform plan de amplasament
Sediu fost District Costesti,
Str. Zorilor nr. 10, orasul Costesti

Date identificare
Teren
Constructie C1

Suprafaţa
2193 mp
67 mp

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
APROBAT
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA

RAPORT
În incinta Policlinicii Stomatologice Pitești, b-dul Republicii nr. 41,
imobil aflat în domeniul privat, Județul Argeș deține un spațiu cu destinaţie
medicală sau conexă actului medical în suprafaţă de 12,86 mp - format dintr-o
cameră (S=8,94 mp) împreună cu spaţiile comune aferente, care poate fi supus
procedurii de închiriere.
De asemenea, Judeţul Argeş deţine un imobil fost district de drumuri, aflat
în domeniul public, format din teren şi o construcţie, situat în oraşul Costeşti,
str. Zorilor nr. 10, care se pretează pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
actualizată, al art. 1777-1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
reactualizată, propunem închirierea imobilelor la care facem referire identificate
conform anexei şi planurilor cadastrale, pentru o perioadă de 5 ani.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
Întocmit
Rodica Dumitrescu

JUDEŢUL ARGEŞ
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PUNCTUL_9– Proiect
HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a unui
imobil aflat în domeniul privat al judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean, însoțită de Raportul nr. 7003/16.05.2019 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;
 Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 2622/09.05.2019;
 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 Construcție anexă (Depozit carburanți), având suprafața
construită de 13 mp, identificat prin numărul cadastral 80804-C11, situat în
comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș.
ART.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării a
imobilului identificat 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. Spitalul de Recuperare Brădet va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Tehnice;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astazi __________2019
Nr.___

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. _____/_______

Nr.
crt.

Nr. de
inventar

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1

02959

Construcție
Spital de Recuperare
anexă (Depozit Brădet,
carburanți)
com. Brăduleț, sat Brădetu
Sc = 13 mp

Anul
Valoare
dobândirii inventar
1975

2.400,00
lei

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ

APROBAT

SERV. EVID. ADMIN. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
RAPORT
Prin adresa nr. 2622/09.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
6589/09.05.2015, Spitalul de Recuperare Brădet aduce la cunoştinţă faptul că imobilul
Construcție anexă (Depozit carburanți), având suprafața construită de 13 mp, identificat prin
numărul cadastral 80804-C11, nu mai corespunde destinației pentru care a fost construit –
stocare combustibil lichid ușor, precum și cerințelor de utilizare, întrucât există riscul ca din
cauza degradării pereților și a infiltrațiilor apelor pluviale și/sau subterane, conținutul să fie
deversat în exterior, având efect poluant asupra mediului înconjurător.
În temeiul art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată şi 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 prin care imobilul
C11, în suprafaţă de 13 mp, situat în com. Brăduleț, sat Brădetu, să fie trecut din domeniul
public în domeniul privat al judeţului Argeş în vederea scoaterii din funcţiune şi casării,
astfel:
Nr.
crt.

Nr. de
inventar

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1

02959

Construcție
Spital de Recuperare
anexă (Depozit Brădet,
carburanți)
com. Brăduleț, sat Brădetu
Sc = 13 mp

Anul
Valoare
dobândirii inventar
1975

2.400,00
lei

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

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu
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_10– Proiect

HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii unor terenuri din domeniul public al
Comunei Mihăești în domeniul public al Judeţului Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean și Raportul nr. 7089/17.05.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 9, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
 Art. 115, alin. 1, lit.c), art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, actualizată;
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;
 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 solicită Consiliului Local Mihăești transmiterea din domeniul public
al comunei Mihăești în domeniul public al județului Argeș a unor terenuri în
suprafață de 1969 mp, respectiv 1529 mp, în vederea construirii unui pod în
comuna Mihăești, identificate conform planurilor de amplasament, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Tehnică și Consiliul Local Mihăești vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Consiliului Local al Comunei Mihăești;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019,
Nr.__

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SE APROBĂ
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA
RAPORT

Investiţia „Pod pe DJ 738 Jugur – Drăghici – Mihăeşti peste Râul
Târgului, în Comuna Mihăeşti”, cu finanţare prin Programul naţional de
dezvoltare locală, aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 - actualizată, constă în
construirea unui pod nou care va fi amplasat în intravilanul localităţii Mihăeşti,
peste Râul Târgului, în proximitatea podului existent la km 21+900. Aceasta
presupune ca traseul actual al drumului judeţean DJ 738 să fie deviat pe
terenurile alăturate, situate de o parte şi de alta a râului şi aflate în domeniul
public al comunei Mihăeşti, conform proiectului tehnic.
În vederea continuării investiţiei, în temeiul prevederilor art.9, alin.4 din
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată, ale art. 115,
alin. 1, lit.c), art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 4, din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicată, actualizată, am întocmit prezentul
proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii terenurilor în suprafaţă de
1969 mp, respectiv de 1529 mp, identificate conform planurilor de amplasament
anexate, din domeniul public al Comunei Mihăeşti, în domeniul public al
Judeţului Argeş.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
Întocmit,
Dumitrescu Rodica

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_11– Proiect
HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de administrare temporară a DJ 704 C de
către Consiliul Local Călinești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 7088/17.05.2019 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
 Art. 123, alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
 Art. 22^1 (3) din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor
republicată;
 Art. 867, 868 și 869 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Adresa Primăriei Comunei Călinești nr. 3238/08.04.2019;
 Hotărârea Consiliului Local Călinești nr. 25/28.03.2019 prin care solicită
prelungirea preluării în administrare temporară a DJ 704C, de la
Consiliul Județean Argeș;
 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 prelungirea perioadei de administrare temporară de către
Consiliul Local al Comunei Călinești a DJ 704C Radu Negru – Vrănești – Udeni
– Cătanele (DJ 702G), L=10 km, aflat în domeniul public al județului Argeș, de
la 5 ani la 8 ani, în vederea reabilitării.
ART.2. Art. 1 al Hotărârii consiliului județean nr. 100/12.04.2018 se modifică
corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.
ART.3. În termen de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va
încheiat Actul adițional la Contractul de administrare.

ART.4. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Consiliului Local al Comunei Călinești;
Direcției Tehnice;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICĂ
SERVICIUL EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE
Se aprobă
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

VIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT

Prin adresa nr. 3238/08.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
5002/09.04.2019, Primăria Comunei Călinești solicită prelungirea perioadei preluării
în administrare temporară a DJ 704 C (prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr
100/12.04.2018 s-a aprobat darea în administrare pe o perioadă de 5 ani, Consiliului
Local al Comunei Călinești a DJ 704 C, în vedere reabilitării), de la 5 la 8 ani. În
acest sens Consiliul Local al Comunei Călinești a adoptat Hotărârea nr. 25/28.03.2019,
anexată în original la prezentul raport.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată, al art. 867, 868 și 869, din
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, și al art. 22^1(3) din Ordonanța
43/1997 privind regimul drumurilor republicată, propunem prelungirea perioadei de
administrare temporară a DJ 704 C de către Consiliul Local Călinești de la 5 ani la 8
ani, în vederea reabilitării.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

ȘEF S.E.A.P.D.
Dumitrescu Rodica
Redactat
Alin Răboj

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_12– Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și
Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe
anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, însoțită de Raportul nr. 7216/20.05.2019 al S.C. Administrare și
Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.;
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;
 O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întârirea disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie
majoritară, actualizată;
 Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 47/2019 “Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2019”;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare;
 Actul Constitutiv al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și
Serviciilor de Utilități Publice Argeș SA.;
 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor
publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 H.G. nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, adică 2.080 lei lunar, respectiv 2.350 lei lunar pentru
persoanele cu studii superioare cu cel puțin un an vechime în domeniu,
începand cu 01.01.2019;
 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și
Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul
2019, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de
Utilități Publice Argeș S.A. și Direcţia Economică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizionala va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități
Publice Argeș S.A.;
 Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

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

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI
PUBLICE ARGES S.A Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGES
TEL:
0248/280358,FAX.0248/285029
NR.REG.
COM.
J03/739/2008
CUI
RO14001286,
RO95RZBR0000060002650760, RAIFFEISEN BANK, RO04TREZ0465069XXX000968,TREZORERIA
PITESTI

NR._________________/________________

Avizat,
Consiliul de Administratie
Presedinte
Alin Stoicea
RAPORT
privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli
al ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI
SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A. pe anul 2019

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2019 supus aprobării a fost
întocmit cu scopul de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii în
concordanţă cu obiectivele şi angajamentele financiare în care este angajată
societatea.
Având la baza aceste situaţii s-a întocmit Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli pentru anul 2019 conform OMF nr. 3145/2017.
Bugetul de venituri şi cheltuieli supus aprobării prognozează activitatea
de exploatare, financiară a anului 2019 pentru toata aria de operare a AEPSUP
ARGES SA.
La întocmirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli s-a ţinut cont de:
1. Legislaţia în vigoare:
1.1. OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a
acestuia;
1.2. O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întârirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
1.3. Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare
anuale consolidate;
1.4. Legea nr. 50/2019 ”Legea bugetului de stat pe anul 2019”;

1.5. Legea nr.47/2019 “Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2019”;
1.6. Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările
şi completările ulterioare;
1.7. Actul Constitutiv al AEPSUP Argeş SA.
1.8. O.U.G. nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a
întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
1.9. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice.
1.10. Hotararea nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, adică 2.080 lei lunar, respectiv 2.350 lei
lunar pentru persoanele cu studii superioare cu cel puțin un an vechime în
domeniu, începand cu 01.01.2019.
1.11. OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal care
prevede transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.
Principii generale şi elemente care au stat la baza fundamentării
veniturilor, a cheltuielilor, precum şi la stabilirea obiectivelor şi criteriilor de
performanţă:
Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ţinut cont de
următoarele:
Venituri din activitatea de exploatare au fost prognozate la valoarea de
2.550.000 lei, astfel:
- cantităţile de apă rece ce urmează a fi facturatǎ în cursul anului
2019, a fost estimatǎ pe baza realizărilor din 2018. Astfel cantităţile au fost
crescute cu aproximativ 11%, de la 827.000 mc in 2018 la 914.000 in 2019;
- preţul pentru apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe
2019 este cel în vigoare la data de 31.12.2018, la care s-a aplicat o creştere de
aproximativ 1%, creştere avutǎ în vedere pentru anul 2019. Astfel pentru apa
rece preţul mediu luat în calcul la fndamentarea bugetului pentru anul 2019 este
2,70lei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apǎ în sumǎ de
2.467.800 lei.
Diferenţa pânǎ la valoarea estimatǎ a veniturilor din producţia vândutǎ
urmând a fi realizatǎ din prestare serviciilor de proiectare, branşare şi a altor
activitǎţi ce fac obiectul de activitate al societǎţii.
Astfel se prevede pentru anul 2019, o creştere a veniturilor din exploatare
cu 11% faţǎ de cele din anul 2018.
Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ţinut cont, în
principal, de următoarele elemente:
Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare în valoare de
2.510.000lei, s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială nivelul

realizat/prognozat al cheltuielilor din 2018, conform balantei de verificare la
31.12.2018.
La capitolul de cheltuieli totale creşterea prognozată este de 12%, ca şi
a cheltuielilor de exploatare, care au o pondere în total de 100%, societatea
neînregistrând cheltuieli financiare şi extraordinare.
Urmărind structura costurilor de exploatare din “anexa 2”, începand cu
Rd.31, se observă că în 2019 sunt estimate la Capitolul A “costuri cu bunuri şi
servicii” mai mari cu 15% decât realizările anului 2018, respectiv 1.114.000lei..
Acest capitol reprezintă 44,38% din total costuri de exploatare.
În cadrul acestei subgrupe ponderea cea mai mare (81,59%) o au
cheltuielile privind stocurile (rd.32) care au o creştere de 20%.
În cadrul subgrupei A2, rd.40 ponderea cea mai mare, 98%, o au costurile
cu întreţinerea şi reparatiile (rd.41). Creşterea lor se datorează nevoii de
organizare a unei mentenanţe operative şi sistematice a sistemelor de alimentare
cu apǎ.
În ceea ce priveşte cheltuielile cu alte servicii executate de terţi (subcapitol
A3,rd.46), acestea sunt estimate a fi mai mari decât realizările din 2018 cu 6%,
propunerile pentru 2019 fiind în suma totala de 107.000 lei.
Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsaminte asimilate” (rd 79
col.6d. ) - scade cu 56%, de la 25.000lei în 2018 la 11.000 lei în 2019.
Capitolul C ”cheltuieli cu personalul” regăsit în anexa 1, rd.11 şi în anexa de
fundamentare nr.2, rd.86, are o creştere pe total de 10%. În totalul acestui
subcapitol, cheltuielile de natura salarială (C0) reprezintă 83,31%.
Creşterea pe total an cu 11% a cheltuielilor cu salariile (rd.88 anexa 2) faţă
de realizat din 2018, se datorează în principal modificărilor legislative
intervenite in anul 2019, prin creșterea salariului minim, rezultând o creştere a
salariilor de bazǎ cu 12%, de la 980.000lei în 2018 la 1.101.000lei în 2019.
Suma aferenta creşterii cuprinde:
- creşteri ale caştigului mediu brut lunar ca urmare a majorării
salariului de baza minim brut pe ţara în conformitate cu prevederile HG
NR.937/2018 care stabileşte salariul minim la 2.080lei/lună, respectiv 2.350 lei
lunar pentru persoanele cu studii superioare cu cel puțin un an vechime în
domeniu, începand cu 01.01.2019, faţǎ de 1.900lei/lunǎ în 2018, societatea
încercând să respecte, dacă situaţia economică din anul 2019 o va permite,
coeficienţii minimi de ierarhizare.
Aceste modificǎri duc la un câştig mediu lunar pe salariat în anul 2019 de
2.950 lei faţǎ de 2.740 lei în 2018, rezultând o creştere de 7%.
Subcapitolul C2 “ bonusuri ” (rd.14 din anexa 1; rd.92 din anexa 2)
cuprinde primele de vacanţǎ acordate salariaţilor, în sumǎ de 1.000 lei brut, aşa
cum este prevǎzut în contractele individuale de muncǎ si ajutoarelor sociale
alocate conform legislaţiei în vigoare si regulamentului intern al societǎţii.

Capitolul D ”Alte cheltuieli de exploatare” (rd.114 din anexa 2) au o
pondere relativ mică de 1% în totalul costurilor de exploatare, prognoza pentru
2019 fiind de 25.000 lei.
Profitul rezultat, prognozat la 40.000 lei în anul 2019 este repartizat prin
hotârărea Adunarii Generale a Acţionarilor în conformitate cu:
 OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile din Actul Constitutiv al AEPSUP Argeş SA,
constituindu-se rezervele legale , iar restul acoperind pierderile din anii
precedenţi.

Director general,
Ilinescu Liliana

Director economic,
Duna Nadia

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 aprobarea cotizației pentru Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Servsal Argeș, pe anul 2019
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 7165/20.05.2019 al Serviciului Monitorizare Lucrări
Publice și Guvernanță Corporativă;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 6, lit. c, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată și actualizată;
 Art. 24 alin. 4 din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, actualizată;
 Art. 7 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș;
 Hotărârea A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș
nr. 1/15.05.2019;
 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă plata cotizației pentru Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Servsal Argeș în cuantum de 250.000 lei, pe anul 2019.
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și
Guvernanță Corporativă și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal
Argeș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul
hotărârea:





Legislativ – Transparență

Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
Direcției Economice ;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi __________2019
Nr.____

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr. 1
PITEŞTI – 110053 – ROMÂNIA
Tel: 0248.210.056 Fax: 0248 – 220137

www.cjarges.ro
VIZAT ,

APROB,

SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

PRESEDINTE
Constantin Dan MANU

Raport
privind aprobarea majorarii cotizatiei pe care Consiliul Judetean Arges o plateste anual catre A.D.I.
Sevsal Arges
Avand in vedere faptul ca, din anul 2009, Consiliul Judetean Arges are calitatea de membru al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges, care are ca obiect derularea proiectului
judetean „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges”;
Tinand seama de faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 7 din Statutul Asociatiei,
principal sursa de venit a A.D.I. Servsal Arges este cotizatia asociatilor, care, din anul 2013 si pana in
prezent, s-a ridicat la suma totala de 19.200 lei/an;
Luand in considerare faptul ca, in conformitate cu art. 24 alin. (4) din HG 855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice “(4) La calculul cuantumului
propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al Asociatiei.”
Tinand seama de evolutia generala a preturilor la nivel national si de cresterea salariului
minim brut pe tara si a salariului mediu brut pe tara;
Luand in considerare faptul ca modificarile legislative din domeniul serviciilor de salubrizare,
au generat o crestere a volumului de munca si a complexitatii activitatii la nivelul Aparatului tehnic al
Asociatiei, ceea ce duce la necesitatea reevaluarii remuneratiei membrilor Aparatului tehnic si la
introducerea unei grille de salarizare
Avand in vedere prevederile hotararii AGA A.D.I. Servsal Arges nr. 1/15.05.2019, privind
aprobarea majorarii cuantumului cotizatiei pe care Consiliul Judetean Arges o va plati, in calitate de
membru al Asociatiei, pentru anul 2019 (pe care o anexam prezentului referat);
Pentru o buna desfasurare a activitatii Asociatiei, propunem spre aprobare, majorarea
cuntumului cotizatiei pe care Consiliul Judetean Arges o plateste anual, in calitate de membru al
A.D.I. Servsal Arges, la suma de 250.000 de lei.
Anexam prezentului raport, cu titlu de exemplu, o situatie a nivelului cotizatiei stabilita si
platita in prezent, de catre alte A.D.I.-uri din tara.
Serviciul monitorizare lucrari publice si guvernanta corporativa
Sef serviciu,
Catalin SOVAR
A.D.I. Servsal Arges
Director Executiv,

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

Gabriel Moiceanu

PUNCTUL_14– Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A. întocmite la data de 31.12.2018











Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7281/21.05.2019 al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A.;
Având in 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.158/25.08.2010 privind înfiinţarea
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi 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, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aprobă situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2018 ale
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., conform anexelor, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
 Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
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 APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE PE ANUL
2018 ALE 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, prin care s-a hotarat reorganizarea
Directiei Generale de Drumuri Judetene Arges ca regie autonoma de interes judetean incepand
cu data de 01.09.2010;
Vazand prevederile Legii contabilitatii nr.82/1992 , OMFP 1802/2014 pentru aprobarea
reglementarilor contabile privind situatiile financiare, OMFP 10/03.01.2019 privind principalele
aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale;
Tinanad cont de Raportul administratorilor la situatiile financiare anuale pe anul 2018,
Raportul Auditorului statutar si Notele explicative la aceste situatii, supunem spre aprobare
plenului Consiliului Judetean Arges Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2018
pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.
Director General,
Economic,
Ing. Alina Nicolau

Director
Ec. Claudia Ghita
S.M.L.P.G.C.
Ctalin 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_15– Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenție –
actualizată, pentru proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice a
Spitalului de Recuperare Brădet”, cod SMIS 114860 și a cheltuielilor legate
de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare
Consiliul Județean Argeș;
Analizând expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 7451/23.05.2019 al Direcției Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională;
Având în vedere:
 Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor, Operatiunea B-Clădiri Publice, cod SMIS 114860;
 Contractul de finanțare nr. 2208/25/05.2018;
 Contractul de prestări servicii nr. 1947/688/11.02.2019 încheiat cu S.C.
VITASTAL CONSULTING S.R.L.;
 Recomandarea OI-ADR Sud-Muntenia nr. 3777/04.03.2019;
 Art. 91 alin. 3 lit. f și alin. 5, punctul 3 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Documentația de avizare a Lucrărilor de Intervenție,
actualizată, pentru proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice a Spitalului
de Recuperare Brădet”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre .

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Creșterea eficienței energetice
a Spitalului de Recuperare Brădet”, în cuantum de 4.273.336,36 lei (cu
TVA), conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 64.495,25 lei (cu TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului
”Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”, precum
și valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 1.048.574,34 lei (cu TVA),
conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului de
Recuperare Brădet”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se
vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș.
ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.6. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.7. 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 JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU
VIZAT
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind aprobarea Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie –
actualizata, pentru proiectul cu titlul “Creșterea eficienței energetice a
Spitalului de Recuperare Bradet”, cod SMIS 114860 și a cheltuielilor
legate de proiect, ulterior semnarii contractului de finantare

UAT JUDEȚUL ARGEȘ implementează prin Contractul de finanțare nr
2208/25/05.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de
Recuperare Brădet” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, , Axa
Prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,
Operatiunea B-Clădiri Publice, cod SMIS 114860.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a
Spitalului de Recuperare Brădet.
Avand in vedere:
 DALI „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare
Brădet’’ a fost realizata in decembrie 2016;
 demersurile intreprinse de Spitalul de Recuperare Brădet privind
autorizarea ISU si realizarea altor investiții: Construcție sală de
vestiare și circuit separare transport lenjerie și rampă depozitare
gunoi menajer;
 modificarile legislative aparute in domeniul constructiilor;
pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului, s-a realizat actualizarea
DALI „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet’’ de catre

SC VITASTAL CONSULTING
1947/688/11.02.2019.

SRL

prin

contractul

de

prestari

servicii

nr.

Conform Contractului de finantare nr. 2208/25.05.2019, art.3 Valoarea
contractului, alin 2):” In cazul in care valoarea totala a proiectului creste fata de
valoarea convenita prin prezentul contract de finantare, diferenta astfel rezultata
va fi suportata in intregime de catre beneficiar”.
Conform recomandarii OI-ADR Sud-Muntenia nr. 3777/04.03.2019, valoarea
totala nerambursabila stabilita prin contractul de finantare nu poate creste.
Ca urmare a actualizarii DALI „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului
de Recuperare Brădet’’, implicit a Devizului General, intervin urmatoarele
modificari:
- valorea totala a proiectului este de 4.273.336,36 lei (cu TVA);
- valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.048.574,34 lei (cuTVA);
- contribuţia de 2% din valoarea eligibilă este de 64.495,25 lei (cuTVA).
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem plenului Consiliului
Judeţean Argeş aprobarea Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie –
“Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Bradet” (conform
anexei nr.1), aprobarea valorii totale a proiectului (conform anexei nr.2),
aprobarea valorii reprezentand contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului
si aprobarea valorii reprezentand cheltuielile neeligibile (conform anexei nr.3).

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Întocmit,
Laliu Tatiana- Asistent manager
Anica Diana Cristina

