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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii), a Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții ”Covor bituminos pe DJ 703 A tronson
cuprins intre km 7+900 - 18+950, L=11,05 km în comuna Cocu, judeţul
Argeş”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7810/30.05.2019 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
 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;
 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;
 Avizul CTE nr. 26/20.05.2019 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.
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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Covor bituminos pe DJ 703 A tronson
cuprins între km 7+900 - 18+950, L=11,05 km în comuna Cocu, judeţul Argeş”,
conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții ”Covor
bituminos pe DJ 703 A tronson cuprins între km 7+900 - 18+950, L=11,05 km
în comuna Cocu, judeţul Argeş”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții ,,Covor bituminos pe DJ 735 km 0+00010+870, L=10.87km, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albești de
Muscel, județul Argeș”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 7811/30.05.2019 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată ;
 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 ;
 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;
 Avizul CTE nr. 25/20.05.2019 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.
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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Covor bituminos pe DJ 735 km
0+000-10+870, L=10.87 km, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albești
de Muscel, județul Argeș”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 7870/31.05.2019 al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș.
Având în vedere:
 Art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției
Române;
 Art.13 și 19 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;
 Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 7812/30.05.2019;
 Art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
 Hotărârea consiliului județean nr. 39/25.08.2016 privind validarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea componenței nominale
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, după cum urmează:

a

 Doamna consilier județean Eftene Diana - Elena va deveni membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș și îl va înlocui pe domnul
Clipici Marian în funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș, precum și în cea de membru al Comisiei pentru probleme
sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului din
cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș.
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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;
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.

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. 116/10.06.2019

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. 116/10.06.2019

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
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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;
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.

Anexa
la Hotărârea consiliului județean nr. 117/10.06.2019

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
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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;
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.
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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;
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.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii), a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Amenajare spații amplasare echipamente radiologice (RMN)”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 8332/07.06.2019 al Spitalului de Pediatrie Pitești;
Avînd în vedere:
 Art. 91, alin.3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată ;
 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 ;
 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;
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 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații amplasare
echipamente radiologice (RMN)”, conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiții „Amenajare
spații amplasare echipamente radiologice (RMN)”, conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Amenajare spații amplasare echipamente radiologice (RMN)”, conform anexei
nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean însoțită de Raportul nr. 8294/07.06.2019 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 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;
 Adresa Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 6052/06.06.2019;
 Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Șuici nr.742/27.05.2019;
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 anexei nr. 1, 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. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

