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 validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef Secție Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 1/SC/08.07.2019, precum și Raportul
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială nr. 9953/05.07.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef
de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, actualizată;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 25514/04.07.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef Secție Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului Județean de Urgență Pitești;
Doamnei dr. Barabancia Romete Simona Manuela, prin grija Spitalului
Județean de Urgență Pitești.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Data astăzi 25.07.2019
Nr.145

Anexă la
HCJ Argeș nr. 145/25.07.2019

Rezultatul examenului
pentru ocuparea funcției de medic șef la Secția Chirurgie Plastică și
Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Pitești

Nr.
crt.
1

Numele
și prenumele
Dr. Barabancia Romete Simona
Manuela

Funcția

Medic Șef

Proces verbal nr.

Rezultatul

24480 /27.06.2019

Admis
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HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef Secție Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 3/SC/08.07.2019 al Președintelui
consiliului județean, precum și Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr. 9952 din 05.07.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 O.M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de sectie, șef
de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 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, actualizată;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 25515/04.07.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de
medic șef Secție Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:






Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului Județean de Urgență Pitești;
Doamnei dr. Mărtoiu Liliana, prin grija Spitalului Județean de Urgență
Pitești.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Data astăzi 25.07.2019
Nr.146

Anexă la
HCJ Argeș nr. 146/25.07.2019

Rezultatul examenului
pentru ocuparea funcției de medic șef la Secția Pneumologie
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Nr.

Numele
și prenumele

Funcția

crt.
1

Dr. Mărtoiu Liliana

Medic Șef

Proces verbal nr.

Rezultatul

25458 /03.07.2019

Admis
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie "Sfânta
Maria" Vedea
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 7/SC/08.07.2019 al Președintelui
consiliului județean și Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială
nr. 10265/09.07.2019
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. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie "Sfânta Maria" Vedea nr. 2860/08.07.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 şi K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

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, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
105/30.05.2019 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 25.07.2019,
Nr.147

JUDEŢUL ARGEŞ
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care vor beneficia
consilierii judeţeni, în perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 2021, potrivit
art. 212 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Referatul de aprobare nr. 11/SC/08.07.2019 al Președintelui
consiliului județean și Raportul Serviciului Resurse Umane nr.
10788/16.07.2019;
Având în vedere:
 Art. 112 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Art. 40 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1.(1).Se stabilește indemnizaţia maximă lunară de care vor beneficia
consilierii județeni pentru participarea la numărul maxim de ședințe, în perioada
01 iulie 2019 – 31 decembrie 2021, în cuantum de 10 % din indemnizația lunară
a Președintelui Consiliului Județean Argeș, exclusiv majorările prevăzute la art.
16 alin. (2) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice.
(2).Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia,
potrivit alin. (1), este de o şedinţă ordinară sau extraordinară de consiliu și o
şedinţa a comisiei de specialitate pe lună, respectiv 5%/sedință.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea consiliului județean nr.
189/27.07.2017 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Serviciului Resurse Umane;
 Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi 25.07.2019
Nr.148

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB,
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN

MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
VOICA IONEL
RAPORT
privind stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care vor beneficia consilierii judeţeni, în perioada
01 iulie 2019 – 31 decembrie 2021, potrivit art.212 din OUG nr.57/2019 privind Codul

administrativ
Indemnizaţia de şedinţă reprezintă un drept al aleşilor locali potrivit art. 212
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ care stipulează:
(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii
locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor,
viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă
indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.
(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la
şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului
judeţean şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia
lunară a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile prezentului
cod, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.
(3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar
dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de
specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din
veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale.
(7) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului
indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform
prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
(8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau
cu alte venituri, în condiţiile legii.
Conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
și prevederilor art. 212 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ în perioada 1 iulie
2019- 31 decembrie 2021, indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care
participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv
consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din
indemnizaţia lunară a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile
prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii
deliberative. exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)”.
Prin art.16 alin. (2) din Legea – cadru nr.153/2017 se stabileşte că ,, Indemnizaţiile lunare ale
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor
administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile
se majorează cu 25%. ".
Indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, începând cu data de 01 ianuarie 2019, este de
18720 lei, potrivit art. 38, alin.(2), lit.c), Anexa nr.IX, lit.C, nr.crt.3 din Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre prin care se supune
aprobării plenului Consiliului Judeţean Argeş stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care vor
beneficia consilierii judeţeni, în perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 2021.
Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală
Director executiv,
Alisa CIOBANU
Întocmit,
Insp.Mihaela Ilie

Serviciul Resurse Umane
Şef serviciu,
Eliza RĂDULESCU

JUDEŢUL ARGEŞ
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Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
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Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Referatul de aprobare nr. 15/SC/08.07.2019 al Președintelui
consiliului județean și Raportul Comisiei pentru Analiza Solicitărilor privind
Acordarea de Sprijin Financiar prin Programul ”PRO Social” nr.
10579/12.07.2019;
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. 173, alin. (5), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
 În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

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 JUDEȚ
IONEL VOICA

Data astăzi 25.07.2019
Nr.149

Anexă la HCJ nr. 149/25.07.2019

Situația beneficiarilor din cadrul Programului „PRO Social”

Nr.
crt.

Număr
document

Obiectiv

Suma propusă
(lei)

1

8713/13.06.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
fiicei

1.500

2

8790/14.06.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.500

3

9905/04.07.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului
fiului

1.500

4

9947/04.07.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea intervenției
chirurgicale a fiului

3.000

TOTAL

7.500
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HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al Judeţului
Dâmboviţa, în domeniul public al Judeţului Argeş

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 17/SC/11.07.2019 al Președintelui
consiliului județean și Raportul Direcției Tehnice nr. 10755/16.07.2019;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. 5 lit. l) și art. 295 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se solicită Consiliului Județean Dâmboviţa transmiterea din domeniul
public al județului Dâmboviţa în domeniul public al județului Argeș a unui teren
în suprafaţă de 2131 mp, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea realizării
investiţiei „Modernizare DJ 702A Ciupa-Răteşti km 33+030 – 35+696”,
identificat conform extrasului de carte funciară şi planului de amplasament
anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. La finalizarea duratei prevăzute sau în caz de neîndeplinire a
obiectivului de investiţii, bunul transmis potrivit prevederilor art. 295 alin.
(1) din OUG nr. 57/2019 se transmite în domeniul public al Judeţul Dâmboviţa.

ART.3. Direcția Tehnică și Consiliul Județean Dâmboviţa vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Consiliului Județean Dâmboviţa;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Dată astăzi 25.07.2019,
Nr.150
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Județul Argeș
prin Consiliul Județean Argeș și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ
în vederea organizării turneului internațional BRD ARGEȘ OPEN
WHEELCHAIR TENNIS
Analizând Referatul de aprobare nr.21/SC/11.07.2019 al Președintelui
consiliului județean, precum și Raportul Serviciului Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ Turism nr. 10874/17.07.2019.
Având în vedere:
 Art.173, alin. (1), lit. d) și lit. e) coroborat cu alin.5 și alin. (7), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Asociației ,,Primii pași spre performanțăˮ înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 9526/28.06.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Argeș prin
Consiliul Județean Argeș și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ, în vederea
organizării turneului internațional BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR
TENNIS, ce se va desfășura în comuna Bascov, județul Argeș, în perioada 16-19
august 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.1 din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism;
Asociației ,,Primii pași spre performanțăˮ prin grija Serviciului
Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi 25.07.2019,
Nr.151

Anexă la H.C.J Arges nr. 151/25.07.2019

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PERFORMANȚĂ

ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE

ACORD DE PARTENERIAT
I. PREAMBUL:
Având în vedere prevederile art.173, alin. (1), lit. d) și lit. e) și alin. (7), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și Art. 6, 7 și 21 din legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
Judeţul Argeş, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile
Milea, nr. 1, cod 110053, telefon 0248.210056, fax 0248.220137, reprezentat prin domnul
Preşedinte Constantin Dan MANU, pe de o parte, şi
ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ, cu sediul în Pitești, strada Craiovei,
nr.92, bl.V1, et.D1, județ Argeș, telefon 0761041218, Certificat de înscriere a persoanei
juridice fără scop patrimonial Nr. 63/RA/2014 din 16.09.2014, codul fiscal RO33609809,
cont:RO98BTRLRONCRT0261839402, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Pitești,
reprezentată legal prin Crăciun Alexandru Flavian, având funcția de Președinte, denumită în
continuare Partener principal,
Au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat, în următoarele condiții:
I. OBIECTUL ŞI SCOPUL
Art.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea între JUDEŢUL ARGEŞ, prin
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ și ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE
PERFORMANȚĂ în vederea susţinerii organizării turneului BRD ARGEȘ OPEN
WHEELCHAIR TENNIS, un turneu de tenis destinat persoanelor cu dizabilități.
II. DURATA ACORDULUI
Art.2. Acordul de Parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până la
finalizarea turneului.
III. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.3. Județul Argeș, prin Consiliul Judeţean Argeş, participă în calitate de partener la
activitățile cu caracter sportiv organizate de Asociația “Primii pași spre performanță” și
la organizarea turneului BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS cu următoarele:
-susținerea financiară în sumă de 10.000 lei, virată în contul Asociației PRIMII PAȘI SPRE
PERFORMANȚĂ RO98BTRLRONCRT0261839402, deschis la Banca Transilvania,
Sucursala Pitești;
-RO98BTRLRONCRT0261839402
Art.4.Asociația “Primii pași spre performanță” are următoarele obligații referitor la
promovarea acțiunilor realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la activitățile
turneului BRD ARGEȘ OPEN WHEELCHAIR TENNIS (anunțuri de orice fel, articole de
presă, etc.) parteneriatul cu județul Argeș, prin Consiliul Judeţean Argeş;
- să afişeze în locuri vizibile rollup-ul/ bannerele -Consiliul Judeţean Argeş, care atestă
participarea la realizarea evenimentului;
- să depună documente financiare justificative conform legii (facturi, chitanțe, copii OP-uri,
procese verbale de recepţie, după caz), însoţite de un raport de activitate, în termen de

maximum 30 de zile de la finalizarea activităţilor pentru care a primit sprijin financiar din
partea Consiliului Judeţean Argeş.
Art.5.Partenerii trebuie să contribuie la organizarea turneului și să își asume rolul lor în
cadrul turneului, așa cum este definit în cadrul acestui Acord de Parteneriat.
Art.6.Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind activitatea ce face obiectul Acordului de Parteneriat.
Art.7.Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și
de etică cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență, în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII
Art.8.Pe durata prezentului Acord, Părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, când
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a executat
prezentul Acord de Parteneriat.
Art.9.Prezentul Acord se reziliază de drept de către oricare dintre Părți în cazul neîndeplinirii
de către cealaltă Parte a obligațiilor contractuale.
Art.10.Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credință, a
obligațiilor asumate prin prezentul Acord, partea în culpă datorează celeilalte Părți dauneinterese.
Art.11.Părțile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentului
Protocol pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe
cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești.
V.DISPOZIȚII FINALE
Art.12.Modificarea prezentului Acord poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor
Părți. Prezentul Acord, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința Părților și
înlătură orice înțelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Art.13.Prezentul Acord a fost întocmit și semnat astăzi,................................în limba română,
în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
JUDEŢUL ARGEŞ
PERFORMANȚĂ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
Director executiv
Direcţia Economică
Carmen MOCANU
Director executiv
Direcția Juridică, Administrație
Publică Locală,
Simona Alisa CIOBANU
Şef Serviciul Relaţii Internaţionale
Cultură Învățământ Turism
Roxana STOENESCU
Întocmit : Florina GRIGORE/2 ex.

ASOCIAȚIA PRIMII PAȘI SPRE

PREȘEDINTE
Alexandru Flavian CRĂCIUN

ANEXĂ la ACORDUL DE PARTENERIAT
NR.......................
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

ASOCIAȚIA „PRIMII
PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ”

Serviciul Relații Internaționale Cultură
Învățământ Turism
PROTOCOL DE COLABORARE
privind protecția datelor cu caracter personal
În baza dispoziţiilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a
prevederilor Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.
Se încheie prezentul PROTOCOL DE COLABORARE între:
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, cu sediul în Piaţa Vasile Milea nr.1, reprezentat de
domnul Constantin Dan MANU în calitate de Președinte
Şi
ASOCIAȚIA „PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ”, cu sediul în Pitești, strada
Craiovei, nr. 92, reprezentată de domnul Alexandru Flavian CRĂCIUN, în calitate de
Președinte, pe de altă parte.
I.OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art.1 Obiectul prezentului Protocol îl constituie furnizarea de date, în scopul exercitării
atribuţiilor legale ale acestuia.
II.DURATA PROTOCOLULUI
Art.2 (1)Prezentul Protocol este valabil începând de la data semnării şi înregistrării sale de
ambele părţi şi până la data de......................
(2)Perioada de valabilitate a protocolului se poate prelungi cu o perioadă de 1 (un)
an, prin încheierea unui act adiţional, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării.
III.FURNIZAREA DATELOR
Art. 3 Furnizarea de date se exceptează de la plată, conform prevederilor art. 11 alin. (6) lit. f)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată.
Art. 4 (1) După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, Consiliul Judeţean Argeş va
solicita Asociației “Primii Pași spre Performanță” datele personale necesare activităţii
specifice a autorităţii.
(2) În baza informaţiilor puse la dispoziţie în condiţiile stabilite la alin.(1), Asociația
“Primii Pași spre Performanță” va furniza către Consiliul Judeţean Argeş, în termen de 10 zile
lucrătoare, datele privind persoanele fizice vizate, în următoarea structură:
a) Nume şi prenume;
b) Cod numeric personal;
c) Seria şi numărul actului de identitate;
d) Domiciliul actual;
e) Etc.
(3)Pentru asigurarea confidenţialităţii datelor care fac obiectul prezentului Protocol,
fişierele care conţin date cu caracter personal vor fi protejate de accesul neautorizat cu
ajutorul unor instrumente de securitate, stabilite de comun acord între părţi.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5 (1) La preluarea datelor, reprezentanţii Consiliului Judeţean Argeş se angajează să
utilizeze datele numai în scopul declarat, sa păstreze confidenţialitatea şi neînstrăinarea ori
punerea la dispoziţie a acestor date către un terţ, persoană fizică sau juridică.
(2) Datele în cauză intră sub incidenţa Regulamentului UE. nr. 679/2016 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date.
(3) Suporţii optici de memorare necesari pentru transferul datelor prevăzute la art.4, vor fi
asiguraţi, în timp util, de Consiliul Județean Argeş.
Art. 6 Asociația “Primii Pași spre Performanță” şi Consiliul Judeţean Argeş vor stabili, de
comun acord, orice alte măsuri necesare şi vor controla modul de respectare a acestora pentru
asigurarea protecţiei şi securităţii datelor furnizate.
Art. 7 (1) Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea atribuţiilor
Consiliului Județean Argeş, cu respectarea legislaţiei în vigoare, strict pentru îndeplinirea
scopului declarat la art.1 din prezentul Protocol.
(2) Consiliul Judeţean Argeş şi Asociația “Primii Pași spre Performanță”, având
calitatea de parte care primeşte datele cu caracter personal prevăzute la art. 4, le va trata ca
informaţii cu caracter confidenţial şi nu le va pune la dispoziţie sau divulga, direct sau
indirect, nici unei alte persoane din afara instituţiei, firme, corporaţie, asociaţie sau entitate,
sub nicio formă.
Art. 8 Asociația “Primii Pași spre Performanță” şi Consiliul Judeţean Argeş vor asigura şi
controla, potrivit competenţelor, ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9 Părţile sunt de acord ca, în situaţia încălcării obligaţiilor asumate prin prezentul
Protocol, referitoare la asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, să fie sesizată
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, urmând a fi
puse la dispoziţie toate documentele, datele şi informaţiile deţinute, despre sau care au
legătură directă ori indirectă cu evenimentele în cauză.
Art. 10 Orice modificare şi / sau completare adusă prezentului Protocol se pot face numai în
scris, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale încheiate potrivit legii.
Art. 11 Pe toată durata în care Protocolul este în vigoare, acesta produce efecte obligatorii
pentru Consiliul Județean Argeş şi Asociația “Primii Pași spre Performanță”.
Art. 12 Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi _______________, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeaşi valoare juridică.
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

ASOCIAȚIA
„PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ”
Alexandru Flavian CRĂCIUN

Avizat
Secretar Judeţ,
Ionel Voica
Director executiv,
Simona Alisa CIOBANU
Întocmit : Florina GRIGORE

Şef Serviciu,
Roxana STOENESCU

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 organizării unei excursii pentru elevii care au obținut
media 10 la Evaluarea Națională și la examenul de Bacalaureat în anul școlar
2018/2019
Analizând Referatul de aprobare nr. 23/SC/11.07.2019 al Președintelui
consiliului județean, precum și Raportul Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură
Învățământ Turism nr. 10873/17.07.2019.
Având în vedere:
 Art.173, alin. (1), lit. f) și alin.5, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Art. 12 alin (3), coroborat cu art. 105 alin (2) lit.l) din Legea nr. 1/ 2011 a
Educației Naționale, modificată și completată;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă organizarea unei excursii pentru 24 de elevi- absolvenți ai clasei
a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, precum și pentru 8 eleviabsolvenți ai clasei a XII-a care au obținut media 10.00 la examenul de Bacalaureat
în anul școlar 2018/2019.
ART.2. Se aprobă susținerea financiară necesară organizării excursiei din bugetul
propriu al Consiliului Județean Argeș, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Economică și Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ
Turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Serviciului Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi 25.07.2019,
Nr.152

ANEXA la H.C.J. Argeș nr. 152/25.07.2019

Propunere program 2- 4 septembrie 2019
Ziua 1- plecare din Piteti, deplasare pe ruta Sibiu- Arad- Budapesta
Prânz pe traseu
Cina și cazare Budapesta
Ziua 2- mic dejun
Deplasare Viena- vizita, tur de oraș
Prânz (picnic)
Ora 17h00- retur Budapesta
Cina Hotel Budapesta
Ziua 3- mic dejun, tur de oraș Budapesta
12h00- plecare către Romania, sosire seara
Cheltuieli estimative:
Calcul estimativ
Nr.crt Tip cheltuială
1
Cazare cu mic dejun
40 pers x 50 euro/ pers x 2 nopti
2
Cheltuieli masă:
40 pers x 15 euro/ pers x 4 mese
2
Cheltuieli neprevăzute
TOTAL

Total
4000 euro
2400 euro
600 euro
7000 euro

Transportul se va efectua cu autocarul de la Regia de Administrare a Domeniului Public
si Privat Arges

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 SF, DALI și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții ”Amenajare corp clădire spital existent și extindere conform
normativelor în vigoare și extindere corp clădire spital în regim D+P+2E
parțial Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea”
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 26/SC/11.07.2019 al Președintelui
consiliului județean şi Raportul Spitalului de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea” nr.
10669/15.07.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin.3, lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 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 favorabil al Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean
Argeș nr. 67/11.07.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții
”Amenajare corp clădire spital existent și extindere conform normativelor în
vigoare și extindere corp clădire spital în regim D+P+2E parțial Spitalul de
Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea”, conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai Studiului de Fezabilitate (S.F.)
pentru obiectivul de investiții ”Amenajare corp clădire spital existent și extindere
conform normativelor în vigoare și extindere corp clădire spital în regim D+P+2E
parțial Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea”, conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)
pentru obiectivul de investiții ”Amenajare corp clădire spital existent și extindere
conform normativelor în vigoare și extindere corp clădire spital în regim D+P+2E
parțial Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea”, conform anexei nr. 3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Amenajare corp
clădire spital existent și extindere conform normativelor în vigoare și extindere
corp clădire spital în regim D+P+2E parțial Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria”
Vedea”, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea” și Direcția Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Spitalului de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea”;
 Direcției Economice.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA
Dată astăzi 25.07.2019
Nr.153

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 actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 26/SC/11.07.2019 al Președintelui
consiliului județean şi Raportul Direcţiei Economice nr. 10937/17.07.2019
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. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești nr. 5839/10.07.2019;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea Iașului nr.
8643/10.07.2019 ;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice Călinești nr. 2468/11.07.2019;
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
nr. 21659/12.07.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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. Se aprobă alocarea sumei de 1700 mii lei din excedentul bugetului local la
data de 31.12.2018, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.4. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului
constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 7,5% din impozitul pe venit,
conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri, conform anexei nr.5, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. 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
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