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Punctul_1
Nr. 80/SC/05.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
250/19.10.2018 privind ”Extinderea, modernizarea şi dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti” a Studiului de
fezabilitate mixt și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 79/SC/05.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 –
Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea AAmbulatorii;
 Art.173, alin. (3), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 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;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
 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
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul general cuprins în Studiul de fezabilitate mixt al
proiectului ”Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului de Pediatrie Piteşti”,conform anexei 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.2. Se aprobă bugetul proiectului ,,Extinderea, modernizarea şi dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti”, conform anexei
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului ,,Extinderea,
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie
Piteşti’’ conform anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Cu data adoptării prezentei, Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Hotărârii
consiliului județean nr. 250/19.10.2018 vor fi înlocuite cu anexele la prezenta
hotărâre.
ART.5. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
APROB,
PREŞEDINTE

Constantin Dan MANU
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Simona Mihaela BRĂTULESCU
Avizat de
legalitate,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 250/19.10.2018 pentru
aprobarea proiectului cu titlul „Extinderea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul
„Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de
Pediatrie Pitești” în cadrul Apelului de proiecte POR 2014-2020 pentru Axa
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul Specific
8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special în zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea nivelului de
sănătate al populaţiei tinere, copii și tineri cu vârsta de până la 18 ani din județul
Argeș și din zonele limitrofe (OLT, Dâmbovița, Teleorman și Vâlcea) prin asigurarea
de servicii medicale complexe(care intră în categoria serviciilor esențiale pentru
populația locală), cu cel puțin 10%.
Obiectivul specific vizează extinderea, modernizarea
ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești.

și

dotarea

Prin realizarea investiției se îmbunătățește eficiența și sustenabilitatea
serviciilor integrate centrate pe pacient și a tratamentului patologiilor complexe
care necesită o abordare integrată în cadrul spitalelor județene de urgență.
Prin Hotărârea nr. 250/19.10.2018 au fost aprobate proiectul, Studiul de
fezabilitate mixt și cheltuielile legate de proiect.

Ca urmare a modificărilor legislative apărute, conform OUG 114/2018
privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative, a fost necesară
actualizarea Devizului General al proiectului, ținând cont de creșterea tarifului
orar și a prețului materialelor pe piața construcțiilor.
Astfel, intervin modificări asupra: Devizului general al proiectului- parte
integrantă a Anexei 1, Anexei 2- reprezentând bugetul proiectului, respectiv Anexei
3- Sursele de finanțare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem plenului Consiliului
Judeţean Argeş aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 250/19.10.2018,
astfel: Anexele 1, 2 şi 3 ale hotararii inițiale vor fi înlocuite cu Anexele 1, 2 şi 3
atașate prezentului raport.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Întocmit,
Laliu Tatiana
Anica Diana
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Punctul_2
Nr. 82/SC/05.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere,
modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a
Studiului de fezabilitate mixt şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 81/SC/05.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Programul Operational Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunitat Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri
urgențe;
 Art.173, alin. (3), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 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;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
 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
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Devizul general actualizat, cuprins în Studiul de fezabilitate
mixt, al proiectului ”Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul
de Pediatrie Pitești”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă bugetul acualizat al proiectului ”Extindere, modernizare și
dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, conform anexei 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii
consiliului județean nr. 104/12.04.2018 vor fi înlocuite cu anexele la prezenta
hotărâre.
ART.4. Direcția Economică și Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare
Internațională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECŢIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

Aprob,
Vicepreședinte
Simona BRĂTULESCU
VIZAT,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA
RAPORT
privind modificarea și completarea Hotărârii nr.104/12.04.2018 pentru aprobarea
proiectului cu titlul “ Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de
Pediatrie Pitești” și a cheltuielilor legate de proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul “
Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești” în
cadrul POR, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile
în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitat Obiectivul
Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență,
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Proiectul a obținut finanțare fiind încheiat contractul nr.3986/13.03.2019.
Obiectivul general constă în îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, în vederea
asigurării distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin
preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

Obiective specifice ale proiectului este extinderea, dotarea și amenajarea
Compartimentului de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie Pitești, județul
Argeș.
Prin Hotărârea nr. 104/12.04.2019 a fost aprobat proiectul şi cheltuielile
legate de acesta.
Conform OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, s-a procedat la
actualizarea Devizului general al proiectului. Urmare a acestei actualizări, este
necesară aprobarea Bugetului proiectului, Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Județean.
Refacerea bugetului proiectului este determinată de punerea în
concordanță cu Devizul General și nu produce modificări asupra sumelor aferente
surselor de finanțare (valoare eligibilă/neeligibilă, valoare proiect).
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem plenului Consiliului
Judeţean Argeş aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului proiectului cu
titlul “ Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie
Pitești” și a cheltuielilor legate de proiect.
Anexăm Devizul general și Bugetul proiectului actualizate.

Director executiv,
Sorin IVAŞCU

Asistent manager proiect,
Tuță Osman Nicolae
Responsabil financiar,
Ramona Brencea
Întocmit,
Ana-Maria Coacă
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Punctul_3
Nr. 86/SC/05.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești
a unui teren aflat în domeniul public al județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 85/SC/05.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 108 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. a și c, art. 182 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.
a și al art. 349 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Art. 163 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, actualizată;
 Adresele Spitalului de Boli Cronice Călinești nr. 3292/28.08.2019 și nr.
3551/06.09.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 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

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Spitalului de Boli Cronice
Călinești a terenului în suprafață de 27.809,00 mp, situat în comuna Călinești,
str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, până la data de 18.07.2023, aflat în domeniul
public al județului Argeș, identificat conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de maxim 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va
finaliza procedura de predare-primire a bunului imobil.

ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Actul adițional nr. 1 la Protocolul nr.
8844/18.07.2013/96/18.07.2013 care cuprinde mențiunile prevăzute în
dispozițiile art. 349 lit. f, g și h din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ce se vor aplica și pentru bunul imobil care face obiectul
prezentului proiect de hotărâre.

ART.4. Direcția Tehnică și Spitalul de Boli Cronice Călinești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș ;
 Direcției Tehnice ;
 Spitalului de Boli Cronice Călinești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Anexă
La Hot. Nr.....................

Elemente de identificare teren

Nr.
Crt
1

Denumire
Teren
Spital de Boli
Cronice
Călinești

Elemente de identificare
Com. Călinești,
str. Dr. Ion Crăciun, nr.
484.
Suprafața = 27.809 mp

Valoare de
inventar (lei)
1.012.525,69

Carte funciară
81532 UAT
Călinești

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

AVIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

SE APROBĂ
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești a
terenului aferent spitalului, aflat în domeniul public al județului Argeș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 56/22.03.2013 s-a aprobat
atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești, pe o perioadă
de 10 ani, a spațiilor în care își desfășoară activitatea, în suprafață de 1138,95
mp, amplasate în incinta imobilului situat în comuna Călinești, str. Dr. Ion
Crăciun, nr. 484.
Prin adresele nr. 3292/28.08.2019 și nr. 3551/06.09.2019, înregistrate la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 13308/28.08.2019 și respectiv, nr.
13920/06.09.2019, Spitalul de Boli Cronice Călinești solicită atribuirea în
folosință gratuită a terenului aferent spitalului, în vederea îndeplinirii criteriilor
de acreditare solicitate de către Autoritatea Națională de Management al Calității
în Sănătate, conform prevederilor Ordinului nr. 446/2017 privind aprobarea
standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.
În temeiul prevederilor art. 108 lit. d, art. 173 alin. 1 lit. a și c, art. 182
alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și al art. 349 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, precum și al 163 alin. 1 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată,
propunem atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești, a

terenului în suprafață de 27.809,00 mp, situat în comuna Călinești, str. Dr. Ion
Crăciun, nr. 484, până la data de 18.07.2023, identificat conform anexei.
Predarea-primirea bunului imobil se va face în termen de 10 zile de la
adoptarea hotărârii consiliului județean.
Mențiunile prevăzute în dispozițiile art. 349 lit. f, g și h se regăsesc în
Protocolul nr. 8844/18.07.2013/96/18.07.2013, încheiat între Județul Argeș și
Spitalul de Boli Cronice Călinești și se vor aplica și pentru bunul imobil care
face obiectul prezentului proiect de hotărâre.
În acest sens, se va încheia Actul adițional nr. 1 la Protocolul nr.
8844/18.07.2013/96/18.07.2013, urmând a fi împuternicit Domnul Președinte al
Consiliului Județean Argeș să îl semneze.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

ALIN STOICEA

ALISA CIOBANU
Întocmit
Raicu Marius
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Punctul_4
Nr. 84/SC/05.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Ghidului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului
financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 83/SC/05.09.2019, precum și
Raportul Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ
Turism
nr.13901/06.09.2019;
Având în vedere:
Art. 173, alin. 6, lit.a din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Art.3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată și actualizată;
 Art.14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, modificată de H.G.
1265/2010;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 169/29.08.2019 privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Ghidul pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar
de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând
cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România, conform anexei,
parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. În termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Președintele
Consiliului Județean Argeș va emite dispoziția privind constituirea Comisiei de
Analiză a Solicitărilor de Sprijin Financiar din partea Unităților de Cult
aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România,
precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.
ART.3. Direcția Economică și Serviciul Relații Internaționale Cultură
Învățământ Turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului județului Argeș;
 Direcției Economice;
 Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Data astăzi___________2019
Nr.___

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Reații Internaționale Cultură, Învățământ, Turism
APROB,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT
Vicepreședinte
Simona Mihaela BRĂTULESCU
RAPORT
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului pentru acordarea în anul 2019 a
sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România
În conformitate cu prevederile art. 173 alin (6) lit a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind
Codul administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean
sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 169/ 29.08.2019, a fost alocată în bugetul
propriu al Consiliului Județean Argeș, suma de 500.000 lei la Capitolul Cultură - 67.02,
subcapitolul 67.02.06- Servicii religioase, art. 59.12- Susținerea cultelor, pentru finanțarea
cultelor religioase în anul 2019.
Acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult se va face, în limita sumelor
alocate la bugetul de venituri şi cheltuieli, în temeiul art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 125/2002, ale art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002 aşa cum a fost modificată de H.G. nr. 1265/2010.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Ghidului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar de la bugetul
Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul
Argeș, recunoscute în România, elaborat în conformitate cu legislația în vigoare menționată
mai sus și prezentat în Anexă, este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor
specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în
care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în
ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu
art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Șef Serviciu,
Roxana STOENESCU
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Punctul_5
Nr. 88/SC/05.09.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 87/SC/05.09.2019 al Președintelui
consiliului județean
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 Direcției Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională nr.
13887/06.09.2019;
 Adresele Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă nr. 12692/2019 și nr. 13905/06.09.2019;
 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 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.

ART.3. Se aprobă alocarea sumei de 2306,50 mii lei, din excedentul bugetului
local la data de 31.12.2018, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, influențele
fiind prezentate în anexele nr. 1 si nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr.
APROBAT,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU
VIZAT,
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

RAPORT
Judetul Arges este beneficiarul contractului de finantare cod SMIS
119306 – nr.4135/08.04.2019 in cadrul Programului Operational Regional 20142020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale,
Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand
inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea
sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de
recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
comunitati Obiectivul Specific 8.2 – Imbunatatirea calitatii si a eficientei
ingrijirii spitalicesti de urgent Operatiunea B – Unitati de primiri urgenta.
In acest sens, Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare
Internationala solicita prin adresa nr. 13887/06.09.2019 actualizarea bugetului
de venituri si cheltuieli :
- cu suma de 45 mii lei pentru servicii de revizuire Studiu de Fezabilitate
mixt, expertiza tehnica si audit energetic pentru obietivul de investitii “Extindere
si dotare spatii de urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta
Pitesti”;
- cu suma de 1,50 mii lei pentru servicii de verificare Studiu de
Fezabilitate mixt revizuit pentru obietivul de investitii “Extindere si dotare spatii
de urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti”.
Prin adresa nr. 12692/2019 Serviciul Monitorizare Lucrari Publice si
Guvernanta Corporativa solicita alocarea sumei de 2260 mii lei pentru realizarea
obiectivului de investitii : "Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti –
Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 13+400 – 16+600 L=3,2 km, com. Cuca,
judetul Arges".
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, actualizata cu
modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea

exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor
autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare…“

Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din sectiunea
de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 2306,50 mii lei, respectiv 2260 mii
lei in vederea realizarii obiectivului de investitii la capitolul Transporturi si
46,50 mii lei pentru revizuirea si verificarea documentatiei tehnico-economice
din excedentul bugetului local la data de 31.12.2018, influentele fiind prezentate
in Anexele 1 si 2.
De asemenea, Serviciul Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta
Corporativa solicita prin Referatul 13905/06.09.2019 actualizarea denumirii
unor obiective de investitii aprobate in Programul de investitii publice pe anul
2019. Influentele sunt prezentate in Anexa nr. 2.
Fata de cele prezentate mai sus, va supunem spre analiza si aprobare
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie,
conform Anexei nr.1 si actualizarea Programului de investitii publice pe grupe
de investitii si surse de finantare conform Anexei nr.2.
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