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Nr. 116/SC/10.09.2019
Punctul_3
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind conducerea şedinţelor consiliului judeţean în caz de absență a
Președintelui și a Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 115/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 123, art. 181, alin (1) și (2) coroborate cu ale art. 192, alin. (1) și (2) și art.
233 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Avizul comisiei de specialitate 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 desemnarea domnului/doamnei vicepreședinte ........................
să conducă şedinţele de plen ale consiliului judeţean în caz de absență a
Președintelui Consiliului Județean Argeș.
ART.2. În caz de absență a președintelui și a vicepreședintelui desemnat la art. 1,
ședința e condusă de celălalt vicepreședinte.
ART.3. Se aprobă desemnarea domnului/doamnei consilier județean
........................ să conducă şedinţele de plen ale consiliului judeţean în caz de
absență a Președintelui și a Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș.

ART.4. Se aprobă următoarele atribuții ale Preşedintelui de şedinţă, respectiv
vicepreședintele și consilierul județean desemnați:
 conduce şedinţele consiliului judetean;
 supune votului consilierilor judeteni proiectele de hotărâri şi anunţă
rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a
abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;
 semnează procesul-verbal al şedinţei;
 asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului judetean;
 supune votului consilierilor judeteni orice problemă care intră în competenţa
de soluţionare a consiliului judetean;
 aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după
caz;
 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judetean sau alte însărcinări date de către consiliul
judetean.
ART.5. Direcția Juridică Administrație Publică Locală și persoanele nominalizate
la art. 1 și 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
Domnului/Doamnei Vicepreședinte ..................;
Domnului/Doamnei consilier județean .............................
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ Transparență Decizională
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind conducerea şedinţelor consiliului judeţean în caz de absență a
Președintelui și a Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeș, autoritate a administraţiei publice locale constituită
la nivel judeţean, se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe lună, la convocarea
preşedintelui consiliului judeţean şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este
necesar, pentru problemele urgente, care nu pot fi amânate până la următoarea
şedinţă ordinară. Şedinţele de plen sunt conduse de preşedintele consiliului
judeţean.
Conform prevederilor art. 181, alin (1) și (2) coroborate cu ale art. 192, alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în caz de vacanţă a
funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a mandatului
preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de
exercitare a mandatului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de drept de unul dintre
vicepreşedinţi sau un consilier judeţean care îndeplineşte temporar atribuţiile
vicepreşedintelui consiliului judeţean, desemnați de consiliul judeţean, prin vot
secret, cu majoritate absolută.
Preşedintele de şedinţă, respectiv vicepreședintele și consilierul județean
desemnați, exercită următoarele atribuţii principale în conformitate cu art. 123 din
OUG nr. 57/2019 :
 conduce şedinţele consiliului judetean;
 supune votului consilierilor judeteni proiectele de hotărâri şi anunţă
rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a
abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;

 semnează procesul-verbal al şedinţei;
 asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului judetean;
 supune votului consilierilor judeteni orice problemă care intră în competenţa
de soluţionare a consiliului judetean;
 aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după
caz;
 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judetean sau alte însărcinări date de către consiliul
judetean.
Față de cele prezentate mai sus propunem desemnarea prin vot secret a
vicepreședintelui și consilierului județean care vor conduce şedinţelor de plen ale
consiliului judeţean în caz de absență a Președintelui Consiliului Județean Argeș.

Director Executiv,

Alisa CIOBANU

Șef serviciu,
Cătălina Predescu
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Nr. 148/SC/18.09.2019
Punctul_4
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatelor examenului pentru ocuparea funcției de medic
șef la Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 147/SC/18.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
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. 36157/18.09.2019;
 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 rezultatele examenului pentru ocuparea funcției de medic șef la
Serviciul Anatomie Patologică 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;
Domnului dr. Man George Mihail, prin grija Spitalului Județean de
Urgență Pitești.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

Anexă la
H.C.J. Argeș nr. .................../..........................

Rezultatul examenului
pentru ocuparea funcției de medic șef serviciu din cadrul Serviciului Anatomie
Patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Nr.

Numele
și prenumele

Funcția

crt.
1

Dr. Man George Mihail

Medic șef serviciu

Proces verbal nr.

Rezultatul

36110 /18.09.2019

Admis

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind validarea rezultatelor examenului
pentru ocuparea funcției de medic șef serviciu la Serviciul
Anatomie Patologică
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății 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, concursul sau examenul
pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu se
organizează la nivelul unității respective de către managerul unității sanitare
publice.
Candidaţii declaraţi ”Admis” la concursul sau la examenul de ocupare a
funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie
prin decizie emisă de către managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor
concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea
sanitară

publică.

În acest sens, conducerea Spitalului Județean de Urgență Pitești prin adresa

nr. 36157 din 18.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 14677 din
18.09.2019, a înaintat pentru validare rezultatele finale ale examenului pentru
ocuparea funcției de medic șef serviciu din cadrul Serviciului Anatomie Patologică,
susținut în data de 18.09.2019.
Faţă de cele prezentate şi art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ 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 vă supunem aprobării iniţierea unui proiect de hotărâre
privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef
serviciu din cadrul Serviciului Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Pitești, conform anexei.

Director executiv,
Ana MINCĂ
Inspector,
Cristina Lazăr

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
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Nr. 98/SC/10.09.2019
Punctul_5
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean
de Urgență Pitești












Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.97/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
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 și
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 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din
unităţile sanitare, actualizat;
O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, actualizat;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
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;
 Dispoziția Președintelui nr. 348/18.04.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Pitești;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 34353/06.09.2019 înregistrată
la Consiliul Județean Argeș cu nr. 13964/06.09.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de
Urgență Pitești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 225/27.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
125/27.06.2019 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești 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 Județean de Urgență Pitești.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
al Spitalului Județean de Urgență Pitești

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 225 din 27.09.2018 Anexa 1 a
fost aprobată organigrama Spitalului Județean de Urgență Pitești, iar prin
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 125 din 27.06.2019 a fost aprobat statul
de funcții.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Pitești a elaborat organigrama și statul de
funcţii, în conformitate cu prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului
Județean Argeș nr. 348/18.04.2019 privind aprobarea structurii organizatorice;
OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea OMS nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; OMS nr. 1470/2011 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul
sanitar; OMS 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; OMS nr. 39/2008 privind
reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; OMS nr. 1500/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și
compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare; OMS nr.

1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de
primire a urgențelor, actualizat; OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare; Legii-cadru 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. 34353 din 06.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş cu nr. 13964 din 06.09.2019, conducerea Spitalului Județean de Urgență
Pitești a solicitat aprobarea organigramei și a statului de funcţii, conform anexelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ 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 Județean de Urgență Pitești, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 225 din 27.09.2018 Anexa 1
și HCJ nr. 125 din 27.06.2019 își încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Ana MINCĂ

Inspector superior
Cristina Lazăr

Consilier Cabinet Președinte
dr. Anci IONESCU
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Nr. 124/SC/11.09.2019
Punctul_6
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului
Județean de Urgență Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.123/SC/11.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art.1, pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 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;
 Dispoziția Președintelui nr. 348/18.04.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Pitești;
 Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 34874/10.09.2019, înregistrată
la Consiliul Județean Argeș cu nr. 14219/11.09.2019;
 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean
de Urgență Pitești, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr.79/30.03.2017 își încetează aplicabilitatea.

ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul Județean de
Urgență Pitești 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 Județean de Urgență Pitești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Consiliul Judeţean Argeş
Direcţia Asistență Medicală Și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA

APROB
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului Județean de Urgență Pitești
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 79 din 30.03.2017 a fost
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de
Urgență Pitești.
Având în vedere prevederile art. 1, pct. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii
Publice nr. 921/2006, comitetul director din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Pitești a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare, în conformitate cu
prevederile: Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 348/18.04.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență
Pitești; Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale în unităţile sanitare și ale altor acte normative secundare și incidente
specifice organizării și funcționării spitalelor.
Prin adresa nr. 34874 din 10.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 14219 din 11.09.2019, conducerea Spitalului Județean de Urgență
Pitești a solicitat aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, conform
anexei.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ 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 Regulamentului de organizare și funcționare
al Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 79 din 30.03.2017 își
încetează aplicabilitatea.
Anexăm prezentului raport: adresa spitalului nr. 34874 din 10.09.2019,
precum și Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului menționat.

Director Executiv,

Consilier Cabinet Președinte,

Ana MINCĂ

Dr. Anci IONESCU

Consilier juridic,
Aurora TĂNASE

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

Nr. 100/SC/10.09.2019
Punctul_7
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de
Pediatrie Pitești












Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.99/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
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 și
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 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din
unităţile sanitare, actualizat;
O.M.S. nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, actualizat;
O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
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;
 Dispoziția Președintelui nr. 355/14.05.2018 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Pediatrie Pitești;
 Adresele Spitalului de Pediatrie Pitești nr. 9668/04.09.2019 și nr.
9669/04.09.2019, înregistrate la Consiliul Judeţean Argeş cu nr.
13828/06.09.2019 și nr.13927/06.09.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului de Pediatrie Pitești,
conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 162/28.06.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
256/26.10.2018 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Pediatrie
Pitești 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 Pediatrie Pitești.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
ale Spitalului de Pediatrie Pitești

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 162 din 28.06.2018 Anexa 1 a
fost aprobată organigrama Spitalului de Pediatrie Pitești, iar prin Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 256 din 26.10.2018 a fost aprobată actualizarea
statului de funcții.
Având în vedere prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Spitalul de Pediatrie Pitești a elaborat organigrama și statul de funcţii, în
conformitate cu prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș
nr. 355/14.05.2018 privind aprobarea structurii organizatorice; OMS nr. 1224/2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală spitalicească,
precum şi pentru modificarea şi completarea OMS nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal; OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; OMS 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; OMS nr. 39/2008 privind reorganizarea
ambulatoriului de specialitate al spitalului; OMS nr. 1500/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de
anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare; OMS nr. 1706/2007 privind
conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor,
actualizat; OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Legii-cadru 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 adresele nr.: 9668/04.09.2019 și 9669/04.09.2019, înregistrate la
Consiliul Judeţean Argeş cu nr.: 13828/06.09.2019 și 13927/06.09.2019,
conducerea Spitalului de Pediatrie Pitești a solicitat aprobarea organigramei și a
statului de funcţii, conform anexelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ 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 Pediatrie Pitești, conform anexelor.
Astfel, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 162 din 28.06.2018 Anexa 1
și HCJ nr. 256 din 26.10.2018 își încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Ana MINCĂ
Inspector superior,
Roxana Rusea

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
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Nr. 104/SC/10.09.2019
Punctul_8
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria”
Vedea













Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.103/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
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 și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
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;
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;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 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;

 Dispoziția Președintelui nr. 17/10.01.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea nr. 3961/05.09.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 13862/05.09.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
147/25.07.2019 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Psihiatrie
”Sf. 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 ”Sf. Maria” Vedea.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

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

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 147 din 25.07.2019 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 privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea 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. 3961 din 05.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş
cu nr. 13862 din 05.09.2019, conducerea Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea
a solicitat aprobarea statului de funcţii, conform anexei.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ 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, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 147 din 25.07.2019 își
încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Ana MINCĂ

Inspector superior,
Cristina LAZĂR

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
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Nr.102/SC/10.09.2019
Punctul_9
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni











Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.101/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
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 și
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
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;
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;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 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;
 Dispoziția Președintelui nr. 417/07.06.2019 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
 Adresa nr. 1639/29.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
13502/30.08.2019, a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 127/27.06.2019 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni 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 Leordeni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Prin HCJ nr.127/27.06.2019 Anexa nr. II, a fost aprobat, statul de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
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 O.M.S.
nr.
921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului
public, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni a elaborat statul de funcţii, în
conformitate cu prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș
nr. 417 din 07.06.2019 pentru modificarea și completarea structurii organizatorice;
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 unitățile sanitare publice din
sectorul sanitar; 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; 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. 1639 din 29.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș
cu nr. 13502 din 30.08.2019 , conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni a solicitat aprobarea statului de funcții, conform anexei.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativşi 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
Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei.
Astfel, HCJ nr.127/27.06.2019 Anexa nr. II, își încetează aplicabilitatea.

Director Executiv,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU

Inspector superior
Paul BUŞCU
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Operator de date personale nr.37708

Nr. 106/SC/10.09.2019
Punctul_10
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială
Șuici
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.105/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din
unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfasoară activități de
asistență medicală comunitară;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea
si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale;
 Instrucţiunea nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin
H.G. nr. 412/2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/36069, 50448/SP/12533/25.10.2018;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Șuici nr. 1299/20.08.2019
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 13001/22.08.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului judeţului.
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 statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
35/28.02.2019 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Șuici și Direcția Asistență Medicală
și Protecție Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Șuici;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
Nr.
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici
Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 35/28.02.2019, au fost aprobate
organigrama și statul de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Șuici.
Prin adresa nr. 1299 din 20.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 13001
din 22.08.2019, conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Șuici a solicitat aprobarea
statului de funcții, conform anexei.
Conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Șuici a elaborat statul de funcții în
conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/36069, 50448/SP/12533/25.10.2018 și cu
prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, a H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea
standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative
privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități
de asistență medicală comunitară, actualizată, a Instrucţiunilor nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare
a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 412/2003, a 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 unităților de
asistență medico-socială.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, vă supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici, conform anexei.
Astfel, anexa II la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 35 din 28.02.2019 își
încetează aplicabilitatea.
Director Executiv,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU

Inspector superior
Paul BUŞCU
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Nr.108 /SC/10.09.2019
Punctul_11
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar prin Programul
„PRO Social”

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.107/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
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 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 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

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

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

Situația beneficiarilor din cadrul Programului „PRO Social”

Nr.
crt.

Număr
document

Obiectiv

Suma propusă
(lei)

1

12286/08.08.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea intervenției
chirurgicale a fiului

3.000

2

12392/09.08.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea investigațiilor
medicale și a tratamentului

2.000

3

12661/14.08.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.000

4

12662/14.08.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.000

5

12663/14.08.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

1.000

6

12687/14.08.2019

7

13896/06.09.2019

Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului și

a intervenției chirurgicale
Solicită sprijin financiar pentru efectuarea tratamentului

TOTAL

3.000
1.500
12.500

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. 173, alin. (5), lit. b) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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
Rusea Roxana - secretar
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Nr.110/SC/10.09.2019
Punctul_12
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 109/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) coroborat cu art. 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
 O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 a
finanțelor publice locale, actualizată;
 Hotărârea consiliului județean nr. 157/28.06.2018 privind aprobarea
organigramei a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
 Hotărârea consiliului județean nr.15/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contarctual din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Argeș, conform anexelor nr.1 și nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

ART.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 15/31.01.2019 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de
01.01.2019 se modifică și se completează la poziția 1 – Funcții publice de
conducere, cu funcția publică specifică de secretar general al județului, precum și la
pozițiile 3, 4, 5 și 6 – Funcții publice de execuție, cu funcția de consilier achiziții
publice.
ART.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.11.2019, dată la care își
va înceta aplicabilitatea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
157/28.06.2018, iar anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 15/31.01.2019 se
va modifica și completa corespunzător.

ART.4. Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Serviciului Resurse Umane;
 Direcției Economice.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDETEȚAN ARGEȘ
Serviciul Resurse Umane

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

RAPORT
privind aprobarea Statului de Funcții și Organigramei ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Argeș
Potrivit art. 173 alin (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Judeţean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama,
statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi
regiilor autonome de interes judeţean.
Numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arges,
precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean este stabilit conform
prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare.
În structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș au intervenit
următoarele modificări:




Funcția publică generală de secretar județ se transformă în funcția publică specifică
de secretar general al județului conform art. 611 alin.(1) din O.U.G.nr. 57/2019
privind Codul administrativ, iar anexa la HCJ nr. 15/31.01.2019 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de
01.01.2019 se modifică și se completează la poziția 1 – Funcții publice de conducere,
cu funcția corespunzătoare;
Funcțiile publice de execuție din cadrul Serviciului Achiziții Publice își schimbă
denumirea în consilier achiziții publice conform art.610 alin. (1) din O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ iar anexa la H.C.J. nr. 15/31.01.2019 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de
01.01.2019 se modifică și se completează la pozițiile 3, 4, 5 și 6 – Funcții publice de
execuție, cu funcțiile corespunzătoare;











În cadrul Direcției Economice, 2 funcții contractuale de inspector de specialitate
gradul II la Serviciul Buget Impozite Taxe și Venituri, respectiv gradul IA la
Serviciul Financiar Contabilitate se transformă conform art. 370, 405, 406, 407 și
409 alin. (3) lit.c) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ în funcții
publice de consilier clasa I grad profesional superior;
În cadrul Serviciului Audit Public Intern, funcția publică de consilier clasa I grad
profesional superior se transformă în auditor clasa I grad profesional superior
conform art. 369, 370 si 407 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
Se transformă funcția publică vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent
din cadrul Biroului Informatic în referent clasa III grad profesional superior conform
art. 405, 407 și 409 alin.(3) lit.b) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Se transformă urmatoarele funcții publice vacante din cadrul Direcției Amenajarea
Teritoriului și Urbanism: 1 post referent clasa III grad profesional superior de la
Serviciul Avizare Autorizare și Control, 1 post referent de specialitate clasa II grad
profesional superior de la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism și 1
post consilier clasa I grad profesional principal de la Compartimentul Protecția
Mediului în următoarele funcții publice vacante : 1 post consilier clasa I grad
profesional asistent, 1 post consilier clasa I grad profesional principal și 1 post
consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Avizare Autorizare și Control
conform art. 405, 407 și 409 alin.(3) lit.b) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În cadrul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă, 3
funcții contractuale de inspector de specialitate gradul IA se transformă în 3 funcții
publice de consilier clasa I grad profesional superior conform art. 370, 405, 406, 407
și 409 alin.(3) lit.c) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ; funcția
publică vacantă de consilier juridic superior se transformă în funcție publică de
consilier clasa I grad profesional superior conform art. 370, 405, 406, 407 și 409
alin.(3) lit.b) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ iar funcția
contractuală vacantă de inspector de specialitate gradul IA din cadrul aceluiași
serviciu, se transformă în funcție publică de consilier clasa I grad profesional asistent
conform art. 370, 405, 406, 407 și 409 alin.(3) lit.b) din O.U.G.nr. 57/2019 privind
Codul administrativ și se mută la Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ
Turism.

Statul de personal este actualizat cu toate modificările conform legislației
Pentru anul 2019 numărul de posturi rămâne neschimbat.
Hotarârea Consiliului Județean Argeș nr. 157/28,06,2018 privind aprobarea
Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
aparatului de specialitate al Consiliului județean Argeș iși încetează aplicabilitatea, cu
excepția art. 2 și a anexei 3.
Având în vedere cele menţionate, vă supunem spre aprobare includerea pe ordinea de zi
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind aprobarea

Statului de Funcţii și Organigramei ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Argeș.

Direcția Juridică Administrație
Publică Locală
Director Executiv,
Simona Alisa Ciobanu

Întocmit: S. Diaconescu

Șef serviciu,
Eliza Mihaela Rădulescu
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Nr. 118/SC/11.09.2019
Punctul_13
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea organigramei, statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome Județene de
Drumuri Arges R.A.
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 117/SC/11.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, modificată și completată;
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/25.08.2010 privind înfiinţarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 62/28.03.2019 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Arges R.A.;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2, 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,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexelor nr.1 și
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., conform anexei
nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr.62/28.03.2019 se modifică conform prevederilor art.1 și art.2.
ART.4. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

REGIA AUTONOMAJUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str. G COSBUC, nr.40, jud. Arges
Nr…………………….
APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT,
SECRETAR
IONEL VOICA

RAPORT
Privind aprobarea modificarii
Organigramei, Statului nenominal de personal si
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Regia
Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA,

Avand in vedere:
 Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 158/25.08.2010 privind infiintarea
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA, 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;
 Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome;
 Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 62/28.03.2019 privind aprobarea
Organigramei, Statului nenominal de personal si Regulamentului de Organizare si
Functionare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA;

Va propunem introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului
Judetean Arges, din luna septembrie 2019, spre aprobare, modificarea
Organigramei, Statului nenominal de personal si Regulamentului de
Organizare si Functionare pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri
Arges RA.

Director General,
Ing. Alina Nicolau

Director Economic,
Ec. Claudia Ghita
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Nr. 112/SC/10.09.2019
Punctul_14
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru
prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile
județene din județul Argeș, pentru iarna 2019 – 2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 111/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere :
 O. G. nr. 43/1997 modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
juridic al drumurilor;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 Art. 173, alin. 5, lit. a) pct. l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 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,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Planul de acțiune și Devizul estimativ pentru prevenirea și
combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul
Argeș, pentru iarna 2019 - 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și Direcția Economică
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Județul Argeș;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges
Nr………………………………

APROBAT,
PRESEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT,
ADMINISTRATOR JUDET
MARIA DINU

RAPORT PRIVIND INAINTAREA SPRE APROBARE A PLANULUI DE ACTIUNE SI A
DEVIZULUI ESTIMATIV PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INZAPEZIRII SI
POLEIULUI PE DRUMURILE SI PODURILE JUDETENE DIN JUDETUL ARGES, IARNA
2019-2020
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 Normativului AND 525/2013 privind prevenirea si combaterea inzapezirii
pe drumurile publice, supunem spre aprobare plenului Consiliului Judetean Arges Planul de

actiune si Devizul estimativ pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului
pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, iarna 2019-2020.
Director General,
Ing. Alina Nicolau

Director Economic,
Ec. Claudia Ghita

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

Nr. 114/SC/10.09.2019
Punctul_15
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea unor spaţii disponibile, pentru desfăşurarea de activităţi
medicale, situate în incinta Centrului de Diagnostic şi Tratament Brătianu –
CMI Asociate de Specialitate Piteşti
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 113/SC/10.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 H.G. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete
medicale, actualizată;
 Art. 108 lit. (c), al art. 333 şi al art. 362 alin. (1) şi (3) coroborat cu art.173
ali.4 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 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 aprobă închirierea pentru desfăşurarea de activităţi medicale, pe o
perioadă de 5 ani, a cabinetelor medicale situate în incinta imobilului din Piteşti
B-dul I.C. Brătianu nr. 62, aflate în domeniului privat al Judeţului Argeş,
identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. (1) În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se vor iniția
procedurile legale de închiriere prin licitație publică a spațiilor identificate la art.1.

(2) Persoanele fizice/juridice ce vor participa la licitaţia pentru închiriere
vor prezenta acordul Centrului de Diagnostic şi Tratament Brătianu – CMI
Asociate de Specialitate Piteşti.
ART.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Direcției Economice ;
Centrului de Diagnostic şi Tratament Brătianu – CMI Asociate de
Specialitate Piteşti.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

ANEXA
la Hotărârea consiliului județean nr. ___/_________
Elementele de identificare ale cabinetelor medicale supuse închirierii

Date de
identificare

Valoarea de
inventar

Destinaţia

Durata
închirierii

Preţul minim al
închirierii

½ din Cabinet
medical
Neurologie
(Cam.26+27+28
cf. releveu
S=47,56mp,
împreună cu spaţii
comune
S=16,62mp)

74483,46 lei

Cabinet medical

5 ani

106 euro/lună

Adresa:Piteşti bdul I.C. Brătianu
nr. 62
Cabinet medical
Gastroenterologie
(Cam. 31+31bis cf.
releveu S=29,62mp,
împreună cu spaţii
comune
S=15,19mp)
Adresa:Piteşti bdul I.C. Brătianu
nr. 62

(Reprezentând ½
din 212 euro/lună
conform Raportului
de evaluare pentru
determinarea
chiriei lunare
pentru spaţiul cu
destinaţie medicală
– cabinet
Neurologie)
52003,80 lei

Cabinet medical

5 ani

141 euro/lună
(conform
Raportului de
evaluare pentru
determinarea
chiriei lunare
pentru spaţiul cu
destinaţie medicală
– cabinet
Gastroenterologie)

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERV. EVIDENŢA ADMINISTRARE PATRIMONIU SI DEVIZE

APROBAT
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
VIZAT
SECRETAR JUDET
IONEL VOICA
RAPORT
Ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractelor de concesiune
(împlinirea vârstei legale de pensionare) încheiate în baza H.G. 884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, din cadrul Centrului
de Diagnostic şi Tratament Brătianu – CMI Asociate de Specialitate Piteşti,
respectiv cabinetele de specialitate Gastroenterologie şi Neurologie, spaţiile
aferente acestora pot fi supuse închirierii.
În temeiul art. 108 lit. (c), al art. 333 şi al art. 362 alin. (1) şi (3) din O.U.G.
57/2009 privind Codul administrativ, propunem închirierea pentru desfăşurarea de
activităţi medicale de specialitate, pentru o perioadă de 5 ani, a cabinetelor situate
în incinta imobilului din Piteşti b-dul I.C. Brătianu nr. 62 şi care aparţin domeniului
privat al Judeţului Argeş, identificate conform Anexei. Totodată, având în vedere
că Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu este unitate sanitară privată
înfiinţată prin reorganizarea fostului centru judeţean de diagnostic şi tratament, care
funcţionează ca asociaţie de cabinete medicale individuale de specialitate,
persoanele fizice/juridice ce vor participa la licitaţia pentru închiriere vor prezenta
acordul asociaţiei.
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
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

Nr.144/SC/17.09.2019
Punctul_16
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sfântul
Stelian Costești, a unui imobil aflat în domeniul public al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.143/SC/17.09.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
 Având în vedere:
 Art.858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Art. 108, lit a) coroborat cu art. 173 alin (1) lit c), art. 298, 299 , 300 și 301
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Contractul de administrare nr. 12064/09.10.2009 încheiat între Județul
Argeș prin Consiliul Județean Argeș și D.G.A.S.P.C. Argeș;
 Contractul de administrare nr. 3243/03.03.2017 respectiv nr.
5527/06.03.2017 încheiat între Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș
și D.G.A.S.P.C. Argeș;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.37/23.02.2017 privind darea în
administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș a unor imobile aflate în domeniul public al județului Argeș;
 Adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Stelian Costești
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 14547/17.09.2019;
 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 revocă dreptul de administrare atribuit Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, prin Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 37/23.02.2017, asupra terenului în suprafață de 2460 mp, situat în orașul

Costești, strada Morii, nr.7A, aflat în domeniul public al Județului Argeș,
identificat conform Anexei, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Sfântul Stelian Costești, a unui imobil – teren în suprafață de 2460 mp și
a construcției - clădire școală, în care acestă instituție își desfășoară activitatea,
situate în orașul Costești, identificate conform Anexei, parte integrantă a
prezentului proiect de hotărâre.
ART.3. În termen de maxim 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va
proceda la încheierea contractului de dare în administrare a imobilului – construcție
și teren identificat în Anexă.
ART.4. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Stelian Costești, în
calitatea sa de titular al dreptului de administrare, va avea obligația înscrierii în
cartea funciară a dreptului de administrare.
ART.5. Direcţia Tehnică, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfântul
Stelian Costești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Stelian Costești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

ANEXĂ
la Proiectul H.C.J Argeș nr. 144/SC./17.09.2019.

Denumire
Date de identificare
Teren
2460 mp

Clădire școala,
P+1, suprafața
966 mp,
desfașurată
1932 mp

Costești, str. Morii,
nr.7A
CF nr.83061 UAT
Costești
Costești, str. Morii,
nr.7A
CF nr.83061 UAT
Costești

Valoarea de
inventar
lei
210.723,60

2.623.765,96

Destinația
bunului

Termenul de
predare-primire

școală specială
copii cu
deficiențe
asociate
școală specială
copii cu
deficiențe
asociate

10 de zile

10 de zile

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE

APROBAT
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ,
IONEL VOICA

RAPORT
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.
14547/17.09.2019, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Stelian Costești
solicită prelungirea Contractului de administrare nr. 12064/09.10.2009 încheiat cu
Județul Argeș.
De asemenea, mai solicită și darea în administrare a terenului aferent
centrului în suprafață de 2460 mp, aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Argeș ca
urmare a Contractului de administrare nr. 3243/03.03.2017/5527/06.03.2017 și a
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 37/23.02.2017.
În temeiul art. 108, lit a); art. 173 alin (1) lit c), art. 298, 299 , 300 și 301 ale
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem revocarea dreptului
D.G.A.S.P.C. Argeș de administrare asupra terenului în suprafață de 2460 mp și
darea acestuia în administrare Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sfântul
Stelian Costești împreună cu imobilul - clădire școa vr lă în care acestă instituție
își desfășoară activitatea, situate în Costești, stada Morii, nr.7A, identificate
conform anexei şi planului de amplasament atașate.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV,
ALIN STOICEA
ȘEF S.E.A.P.D.,
Rodica DUMITRESCU
Întocmit,
Anca Pupăză Roşu

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

Nr.138 /SC/17.09.2019
Punctul_17
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil
,,Arhivă D.G.A.S.P.C. Argeș”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.137/SC/17.09.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
 Având în vedere:
 Art.858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Art. 173 alin.1 lit.f, art. 286 alin.3, coroborat cu art.287 lit.b) precum și
cele ale punctului 2 din Anexa nr. 3 cuprinzând unele bunuri care aparțin
domeniului public al județului din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18359/18.06.2019
aferente investiției ,,Arhivă D.G.A.S.P.C. Argeș”;
 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 completează domeniul public al Judeţului Argeş cu
prevăzut în Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.

bunul

ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

ART.3. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparență Decizională va comunica

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Anexa
la Proiectul H.C.J. Argeș nr.138./SC/17.09.2019.
Date de identificare ale imobilului

Codul de
clasificare

1.6.4

Situaţia
Anul
Valoarea
dobândiri
de
juridică
inventar
actuală
i sau,
Denumire act
(lei)
după caz,
proprietate
al dării în
sau alte acte
folosinţă
doveditoare
Arhivă
Direcția
2019
1.330.103, PV recepție
D.G.A.S.P.
Generală de
34
nr.
C. Argeș Asistență Socială
18359/18.06.2
și Protecția
019
Copilului Argeș,
str. Calea
Drăgășani, nr. 8,
Pitești
Sc = 418,12 mp,
regim de
înălțime = parter
Denumire
a bunului

Elemente de
identificare

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil
,,Arhivă D.G.A.S.P.C. Argeș”
Ulterior adoptării Hotărârii de Guvern nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând
domeniului public al Judeţului Argeş, s-au realizat o serie de investiţii care întregesc acest
inventar.
Astfel, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
18359/18.06.2019, au fost finalizate lucrările aferente investiției ,,Arhivă D.G.A.S.P.C. Argeș”,
la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, str. Calea Drăgășani, nr. 8,
Pitești. Bunul imobil rezultat în urma acestei investiții va fi trecut în domeniul public al Judeţului
Argeş.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 286 alin. 3, al art. 287 lit. b) și al
punctului 2 din Anexa nr. 3 cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al județului
din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, propunem
completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil ,,Arhivă D.G.A.S.P.C. Argeș”,
situat în incinta sediului D.G.A.S.P.C. Argeș, str. Drăgășani, nr. 8, identificat conform anexei la
prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
Șef SEAPD
Rodica Dumitresc
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

Nr.136/SC/17.09.2019
Punctul_18

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil
,,Stație de epurare”, din incinta Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 135/SC/17.09.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Art. 173 alin.1 lit.f, art. 286 alin. 3, coroborat cu art. 287 lit. b) precum și
cele ale punctului 2 din Anexa nr. 3 cuprinzând unele bunuri care aparțin
domeniului public al județului din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 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 completează domeniul public al Judeţului Argeş cu bunul prevăzut în
Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

Anexa
la Proiectul H.C.J. Argeș nr.136/SC/17.09.2019.
Date de identificare ale imobilului

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

1.8.8

Stație de
epurare

Spital Orășenesc
,,Regele Carol I”
Costești
Str. Industriei, nr. 19

Anul
Valoarea
Situaţia
dobândirii de inventar juridică actuală
sau, după
(lei)
Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
2018

447.096,61

PV recepție nr.
10834/18.12.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

AVIZAT
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

SE APROBĂ
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil ,,Stație de
epurare” din incinta Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești
Ulterior adoptării Hotărârii de Guvern nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş și a Hotărârii de Guvern nr. 640/2002
privind trecerea unor unități spitalicești din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județului Argeș și în
administrarea Consiliului Județean Argeș, s-au realizat o serie de investiţii care întregesc
acest inventar.
Astfel, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.
10834/18.12.2018, au fost finalizate lucrările aferente investiției ,,Stație de epurare” la
Spitalul Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești. Bunul imobil rezultat în urma acestei
investiții va fi trecut în domeniul public al Judeţului Argeş.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 286 alin. 3, al art. 287 lit. b și al
punctului 2 din Anexa nr. 3 cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al
județului din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
propunem completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil ,,Stație de
epurare”, situat în incinta Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești, str. Industriei,
nr. 19, identificat conform anexei la prezentul raport.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să supuneţi dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA
Șef SEAPD
Rodica Dumitrescu
Întocmit,
Raicu Marius
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Nr. 142/SC/17.09.2019
Punctul_19
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii unui teren, în suprafață de 80 m.p., din domeniul
public al Municipiului Pitești, în domeniul public al Judeţului Argeş
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 141/SC/17.09.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
 Art. 173 alin. 1 lit (f), art. 287, lit.b) coroborat cu art. 294 alin. 3 și 5, din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.118/27.05.2017 privind darea în
administrare Centrului Cultural Județean Argeș a imobilului Grădina de Vară;
 Adresa Centrului Cultural Județean Argeș nr. 877/16.09.2019;
 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 solicită
Municipiului Pitești,
Consiliului Județean
conform planului de
hotărâre.

Municipiului Pitești transmiterea din domeniul public al
în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea
Argeș a imobilului teren în suprafață de 80 m.p., identificat
amplasament anexat, parte integrantă la prezentul proiect de

ART.2. Imobilul – teren identificat la art.1, va fi de interes județean, acesta deservind
imobilul Grădina de Vară în incinta căruia se desfășoară evenimente cultural - artistice

de anvergură.
ART.3. Direcția Tehnică și Consiliul Local al Municipiului Pitești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre .
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Consiliului Local al Municipiului Pitești;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

AVIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

SE APROBĂ
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
În baza HCJ Argeș nr. 118/ 27.05.2017, privind darea în administrare Centrului Cultural
Județean Argeș a imobilului Grădina de Vară, s-a încheiat Contractul de administrare nr.
1/27.04.2017.
Prin adresa nr. 877/16.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
14452/16.09.2019, Centrul Cultural Județean solicită o suprafață de teren aflată în vecinătatea
imobilului Gradina de Vară pe care se pot amplasa sau construi suplimentar mai multe grupuri
sanitare care să deservească acest imobil, întrucât, începând cu data de 04 august 2018, acesta a fost
redat in circuitul cultural – artistic, aici desfășurându-se evenimente cultural - artistice de anvergură.
Suprafața de teren de 80 mp, identificată conform anexei aparține domeniului public al Municipiului
Pitești.
În temeiul prevederilor art. 294 alin.3 și 5 și art. 173 (f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, am întocmit prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea
transmiterii terenului în suprafaţă de 80 mp, identificat conform planului de amplasament anexat, din
domeniul public al Municipiului Pitești, 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

DIRECTOREXECUTIV,
ALISA CIOBANU

ȘEF S.E.A.P.D.
Rodica DUMITRESCU
Întocmit,
Anca Pupăză Roșu
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Nr. 140/SC/17.09.2019
Punctul_20
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii unui teren, în suprafață de 120 mp., din domeniul
public al Municipiului Pitești, în domeniul public al Judeţului Argeş

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.139/SC/17.09.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art. 287 lit.b) și art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată;
 Art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 294 alin. 3 și 5, din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
 Hotărârea Consiliului Local Pitești nr.123/27.03.2014 privind transmiterea
imobilului – teren, situat în Pitești, str.Mărășești, nr.1, aparținând domeniului
public al Municipiului Pitești, în administrarea Consiliului Județean Argeș;
 Protocolul de Predare – Primire nr.20203/30.04.2014;
 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 solicită Municipiului Pitești transmiterea din domeniul public al
Municipiului Pitești, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea

Consiliului Județean Argeș a imobilului teren în suprafață de 120 m.p., situat în Pitești,
str. Mărășești, nr.1, identificat conform planului de situație, parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.

ART.2. Imobilul – teren identificat la art.1, va fi de interes județean, acesta asigurând
desfășurarea în bune condiții a activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Argeș “Căpitan Puică Nicolae“, prin extinderea căii de acces a mijloacelor de transport
de dimensiuni mari pentru transportul materialelor și tehnicii destinate intervenției în
situații de urgență.
ART.3. Direcția Tehnică și Consiliul Local al Municipiului Pitești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Consiliului Local al Municipiului Pitești;
 Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SE APROBĂ
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

AVIZAT
SECRETAR JUDET
Ionel VOICA

RAPORT
În baza Hotărârii Consiliului Local Pitești nr. 123/27.03.2014 și a Protocolului de Predare
Primire nr.20203/30.04.2014, terenul în suprafață de 120 mp situat în Pitești, Str. Mărășești, nr. 1,
aflat în proprietatea Municipiului Pitești este în administrarea Consiliului Județean Argeș, pentru
desfășurarea în bune condiții a activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Argeș ,,Căpitan Puică Nicolae’’ prin extinderea căii de acces a mijloacelor de transport de
dimensiuni mari pentru transportul materialelor și tehnicii destinate intervenției în situații de
urgență, micșorându-se astfel timpul de răspuns și eliminându-se blocajele în fluxul de
aprovizionare.
Pentru o mai bună administrare și întreținere a acestei căi de acces, considerăm oportună
trecerea terenului în suprafață de 120 mp din proprietatea Municipiului Pitești în proprietatea
Județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 294 alin.3 și 5 și ale art. 173 (f) din Ordonanţa de urgenţă nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, am întocmit prezentul proiect de hotărâre privind
solicitarea transmiterii terenului în suprafaţă de 120 mp, situat în Municipiul Pitești, Str.
Mărășești, nr. 1, identificat conform planului de situație anexat, din domeniul public al
Municipiului Pitești, 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

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

Șef Serviciu
Rodica Dumitrescu
Întocmit
Mihai Barbu
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Nr. 146/SC/17.09.2019
Punctul_21
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune și casarea în vederea demolării a unor bunuri
aflate în domeniul privat al Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.145/SC/17.09.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.173 alin.1, lit.c și f, coroborat cu art. 361 alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
 O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
 Adresa Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești nr.7682/13.09.2019;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Dedulești nr.328/18.09.2019;
 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș
a imobilului rampă auto (nr. cadastral 80844 – C4) și a bunului împrejmuire gard
lemn (nr. de inventar 03096) identificate în Anexa, parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
ART.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea în vederea demolării a bunurilor
identificate in Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

ART.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează interesul public județean al
bunurilor identificate în Anexa la prezenta hotărâre, având în vedere gradul de uzură
avansat al acestora.
ART.4. Direcția Tehnică, Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești și Unitatea de
Asistență Medico Socială Dedulești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Spitalului Orășenesc “Regele Carol I” Costești;
Unității de Asistență Medico Socială Dedulești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Anexa la Proiectul H.C.J Argeș nr.136/SC/17.09.2019
Bunuri care se trec din domeniul public în domeniul privat al județului Argeș
Nr.
crt.

Nr. de
inventar

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii

Valoare
inventar

1

03082

Rampă auto

1961

6.904,00
lei

2

03096

Împrejmuire
gard lemn

Spitalul Orășenesc ,,Regele
Carol I” Costești, str.
Industriei. nr. 19
Sc = 21 mp
Nr. cadastral = 80844 – C4
Unitatea de Asistență
Medico Socială Dedulești
Comuna Morărești, sat
Dedulești

1997

2.500,00
lei
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Nr.134/SC/17.09.2019
Punctul_22
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat şi a cofinanţării actualizate,
pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km
33+030 – 35+696”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.133/SC/17.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere :
 O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene;
 Anexa 4, art. 5, punctul d) din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii 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, republicată;
 Art.173 alin.3, lit.f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată și
completată;
 Contractul de finanțare nr. 2954/20.11.2017, respectiv nr. 21419/18.12.2017,
încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş;
 Hotărârea consiliului județean nr. 59/17.03.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de
investiții “Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696“;
 Hotărârea consiliului județean nr. 264/26.10.2018 privind aprobarea
Devizului general actualizat și a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare DJ702 A Ciupa –Rătești, km 33+030 –35+696” ;

 Hotărârea consiliului județean nr. 46/28.02.2019 privind aprobarea Devizului
general actualizat și a cofinanțării actualizate, pentru obiectivul de investiții
,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Ratesti, km 33+030 – 35+696”;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
 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 Devizul general actualizat al investiției “Modernizare DJ 702 A
Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696“ reprezentând valoarea totală a investiției în
sumă de 4.482.805,43 lei, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă cofinanțarea actualizată a obiectivului de investiții
“Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696“ în suma de
170.918,33 lei.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
46/28.02.2019 se modifică corespunzător.
ART.4. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice;
PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
Serviciul Lucrari Publice, Infrastructura şi Investiţii

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
investitii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696”
Obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 –
35+696” este cuprins in Programul National de Dezvoltare Locala – Subprogramul
Infrastructura la nivel judetean în baza Contractului nr.2954/20.11.2017, respectiv
nr.21419/18.12.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltǎrii Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Judeţul Argeş.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.59/17.03.2017 au fost aprobaţi
indicatorii tehnico-economici si cofinanţarea acestui obiectiv, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr.264/26.10.2018 a fost aprobat Devizul general
actualizat la faza Proiect tehnic, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş
nr.46/28.02.2019 a fost aprobat Devizul general actualizat si cofinantarea
actualizata ca urmare a modificărilor legislative (O.U.G. nr.114/2018), valoarea
totala a investitiei devenind 5.403.664 lei, iar cea a cofinantarii 840.231,06 lei.
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, punctul d): “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…’’

In urma finalizarii procedurilor de achizitie publica de lucrari si de achizitie
publica a serviciilor de dirigentie de santier, valoarea totala a investitiei a devenit
4.482.805,43 lei, scazand cu 920.858,57 lei fata de valoarea anterioara aprobata,
iar valoarea cofinantarii a devenit 170.918,33 lei, scazand cu 669.312,73 lei fata de
valoarea anterioara aprobata.
Urmare celor mentionate, supunem spre aprobare Devizul general actualizat
investitiei, conform anexei, precum si Cofinantarea actualizata in valoare de
170.918,33 lei, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa –
Rătești, km 33+030 – 35+696”.

Director Executiv,
Alin STOICEA

Şef Serviciu,
Iulia STOICA
Întocmit,
M. Durdui
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Nr. 128/SC/17.09.2019
Punctul_23
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind participarea Consiliului Județean Argeș la Târgul de Turism al
României, în perioada 14-17 noiembrie 2019
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 127/SC/17.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. 1, lit. d) și lit. e) și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K5 și K6;
 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 participarea Consiliului Județean Argeș la Târgul de Turism al
României, în perioada 14-17 noiembrie 2019.
ART.2. Se aprobă costurile necesare participării Consiliului Județean Argeș la
Târgul de Turism al României, ce se va desfășura în perioada 14-17 noiembrie
2019, conform ofertei-anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism și Direcția
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Serviciului Relații Internaționale, Cultură, Învățământ Turism;
 Direcției Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale, Cultură, Învăţământ, Turism
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT
Vicepreşedinte
Simona Mihaela BRĂTULESCU

RAPORT
privind participarea Consiliului Judeţean Argeş la Târgul de Turism al României,
în perioada 14-17 noiembrie 2019

În temeiul art.173, alin. (1), lit. d) şi lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ,,Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean” şi „atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”.
Potrivit art.173, alin.5, „în exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes judeţean privind educaţia, serviciile sociale (..), sănătatea, cultura, tineretul, sportul,
turismul” s.a.m.d.
Având în vedere potenţialul turistic al judeţului Argeş, obiectivele istorice şi culturale, cât
şi necesitatea promovării acestora, considerăm oportună participarea Consiliului Judeţean Argeş
și a instituțiilor de cultură din subordine în acest an la Târgul de Turism al României, organizat
de ROMEXPO, bianual, împreună cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, în perioada
14-17 noiembrie a.c.
Participarea Consiliului Judeţean Argeş se va face împreună cu Camera de Comert,
Industrie şi Agricultură Argeş, pentru o reprezentare cât mai unitară şi coerentă din punct de
vedere cultural, turistic şi economic a judeţului Argeş, care vor partaja un spațiu expozițional
comun de 101,25 mp în pavilionul B1 stand nr. 261-262 (plan atasat). Cheltuielile estimate,
conform ofertei ROMEXPO, privind participarea Consiliului Județean Argeș se ridică la valoarea
totală de 5.590,32 euro pentru 52.5 mp și reprezintă închirierea spațiului, închirierea construcției
de stand conform proiect prezentat atasat și tariful de înscriere. Pentru suprafața de 48.75 mp,
cheltuielile vor fi suportate de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
participarea Consiliului Judeţean Argeş la Târgul de Turism al României, în perioada 1417 noiembrie 2019, 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 ordinară 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.
Şef Serviciu,
Roxana STOENESCU

Întocmit,
Alexandra RACHIERU

Director executiv,
Alisa CIOBANU
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Nr. 126/SC/11.09.2019
Punctul_24
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de
stat în anul școlar 2019 – 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 125/SC/11.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 9 și art.12, alin.2 și alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,
actualizată;
 Art. 173, alin. (1), lit. d) și alin.5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și
completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 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 acordă un număr de 200 burse elevilor din învățământul preuniversitar
de stat, în cuantum de 200 lei/lună, pentru anul școlar 2019 – 2020.

ART.2. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Direcția Economică și Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ
Turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului Județul - Argeș;
 Direcției Economice ;
 Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism
Avizat,
Vicepresedinte
Simona BRATULESCU

Aprob,
Preşedinte
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
în anul şcolar 2019 – 2020
Potrivit art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, procesul educativ poate fi
susţinut prin burse, credite de studii, taxe, donaţii, sponsorizări şi alte surse legale. Acest sprijin
din partea statului se regăseşte, conform art. 12, alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/2011, în burse
sociale, premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente, care vizează atât protecţia
socială cât şi stimularea tinerilor cu performanţe şcolare.
În temeiul art.173, alin. (1), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
,,Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes
judeţean”. Potrivit art.173, alin.5, în exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean asigură,
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judeţean privind educaţia, serviciile sociale (..), sănătatea, cultura, tineretul,
sportul, s.am.d.
Prin Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat sunt reglementate criteriile
generale de acordare a burselor, autoritatea finanțatoare având posibilitatea de a stabili criterii
specifice de acordare.
Pentru încurajarea performanțelor școlare și în egală măsură, pentru a contribui la
măsurile de protecție socială pentru tineri, consiliul judeţean a sprijinit anual, în limita bugetului
disponibil, acordarea unui număr de burse pentru tinerii din județul Argeș.
Pentru anul şcolar 2019 – 2020 se propune acordarea unui număr total de 200 burse
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, conform criteriilor stabilite prin Regulamentul
anexat prezentului raport. Bursele se vor acorda în perioada octombrie 2019 – iunie 2020, iar
cuantumul unei burse sociale este de 200 lei/lunar. Selecţia beneficiarilor se va face conform
Regulamentului, de către o comisie constituită prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean,
conform prevederilor actelor normative corespunzătoare.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2019
– 2020, 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 ordinară 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.
Şef Serviciu
Roxana STOENESCU

Întocmit,
Insp. Florina GRIGORE

Director executiv
Alisa CIOBANU
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Nr. 120/SC/11.09.2019
Punctul_25
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 119/SC/11.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare ;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Art. 173, alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea
cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal
2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice Călinești nr. 3576/09.09.2019;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 221/27.08.2019;
 Adresa Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești nr. 1988/13.09.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 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. (1) Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Argeș nr. 106/12.04.2018, cu anexele nr. 6a și 21a, 22a, ce cuprind tarifele din
anexele nr. 1-3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Tarifele prevăzute în anexele la prezenta hotărâre intră în vigoare
începând cu data de 01.10.2019.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
106/12.04.2018, completată și modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 96/24.04.2019, se completează conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Economică, Spitalul de Boli Cronice Călinești, Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni și Școala Populară de Arte și Meserii Pitești vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:






Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
Direcției Economice;
Spitalului de Boli Cronice Călinești;
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
VIZAT
SECRETAR,
IONEL VOICA

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
Prin adresa nr.221/27.08.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.13239/27.08.2019, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni propune modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.106/12.04.2018 privind tarifele
aprobate pentru anul 2019, ca urmare a achizitiei echipamentului Ecocardiograf cu sonda
transtoracica si abdominal Doppler, finantat de catre Ministerul Sanatatii.
De asemenea, prin adresa nr.3576/09.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean
Arges sub nr.14022/09.09.2019, Spitalul de Boli Cronice Calinesti propune modificarea
si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.106/12.04.2018, cu un tarif nou
pentru serviciile prestate la cerere pentru anul 2019.
Prin adresa nr.1988/13.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.14402/13.09.2019, Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti propune taxe noi, in
vederea
modificarii si completarii
Hotararii Consiliului Judetean Arges
nr.96/24.04.2019, care vine in completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges
nr.106/12.04.2018 privind tarifele aprobate pentru anul 2019.
Mentionam ca propunerile de mai sus au fost discutate si aprobate in sedintele
Consiliului de Administratie a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni in data de
27.08.2019, si mentionate in procesul – verbal inregistrat sub nr. 12/27.08.2019, a
Spitalului de Boli Cronice Calinesti in sedinta din data de 29.08.2019, si mentionate in
procesul –verbal inregistrat sub nr.9/29.08.2019, ca si a Scolii Populare de Arte si
Meserii Pitesti , in sedintele din datele de 09.08.2019 si 12.09.2019.
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul de Boli Cronice Calinesti si
Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti propun modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Judetean Arges nr.106/12.04.2018 privind tarifele aprobate pentru anul 2019
cu taxe si tarife noi ce se vor aplica in anul fiscal 2019.
Prin prevederile art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele:
,,Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene,
dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si
arheologice si altele asemenea”. De asemenea, prin prevederile art.173, alin.(3), lit.
c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/03.07.2019, privind Codul

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
,,stabileste si aproba impozite si taxe, in conditiile legii’’.

consiliul judetean

Avand in vedere cele mentionate mai sus, supunem spre analiza aprobarea
tarifelor conform anexelor nr.21a, 22a si 1a, in completarea Hotararii Consiliului
Judetean Arges nr.106/12.04.2018, modificata si completata de Hotararea Consiliului
Judetean Arges nr.96/24.04.2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mocanu Carmen
SEF SERVICIU- BUGET, IMPOZITE,
TAXE SI VENITURI
Zamfir Larisa

DIRECTOR EXECUTIV,
Ciobanu Alisa
SERV. JURIDIC-CONTENCIOS
Eftime Tatiana
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Nr. 122/SC/11.09.2019
Punctul_26
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale
ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 121/SC/11.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare ;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Art. 173, alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea
cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal
2020;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice Călinești nr. 3576/09.09.2019;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 221/27.08.2019;
 Adresa Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești nr. 1988/13.09.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr. 97/24.04.2019, cu anexele nr. 6a, 20a și 21a, ce cuprind tarifele din anexele nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
97/24.04.2019, se completează conform prevederilor art.1.
ART.3. Direcția Economică, Spitalul de Boli Cronice Călinești, Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni și Școala Populară de Arte și Meserii Pitești vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:






Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
Direcției Economice;
Spitalului de Boli Cronice Călinești;
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni;
Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEŢ
IONEL VOICA

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET , IMPOZITE , TAXE
SI VENITURI
VIZAT
SECRETAR,
IONEL VOICA

AVIZAT
PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT
Prin adresa nr.221/27.08.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.13239/27.08.2019, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni propune modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019 privind tarifele
aprobate pentru anul 2020, ca urmare a achizitiei echipamentului Ecocardiograf cu sonda
transtoracica si abdominal Doppler, finantat de catre Ministerul Sanatatii.
De asemenea, prin adresa nr.3576/09.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean
Arges sub nr.14022/09.09.2019, Spitalul de Boli Cronice Calinesti propune modificarea
si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019, cu un tarif nou
pentru serviciile prestate la cerere pentru anul 2020.
Prin adresa nr.1988/13.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Arges sub
nr.14402/13.09.2019, Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti propune taxe noi, in
vederea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.97/24.04.2019
privind taxele si tarifele aprobate pentru anul 2020.
Mentionam ca propunerile de mai sus au fost discutate si aprobate in sedintele
Consiliului de Administratie a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni in data de
27.08.2019, si mentionate in procesul – verbal inregistrat sub nr. 12/27.08.2019, a
Spitalului de Boli Cronice Calinesti in sedinta din data de 29.08.2019, si mentionate in
procesul –verbal inregistrat sub nr.9/29.08.2019, ca si a Scolii Populare de Arte si
Meserii Pitesti , in sedintele din datele de 09.08.2019 si 12.09.2019.
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul de Boli Cronice Calinesti si
Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti propun modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Judetean Arges nr.97/24.04.2019 privind taxele si tarifele aprobate pentru
anul 2020 cu taxe si tarife noi ce se vor aplica in anul fiscal 2020.
Prin prevederile art.486, alin.(1) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele:
,,Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene,
dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si
arheologice si altele asemenea”. De asemenea, prin prevederile art.173, alin.(3), lit.
c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/03.07.2019, privind Codul

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
,,stabileste si aproba impozite si taxe, in conditiile legii’’.

consiliul judetean

Avand in vedere cele mentionate mai sus, supunem spre analiza aprobarea
tarifelor conform anexelor nr.20a, 21a si 6a, pentru modificarea si completarea
Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mocanu Carmen
SEF SERVICIU- BUGET, IMPOZITE,
TAXE SI VENITURI
Zamfir Larisa

DIRECTOR EXECUTIV,
Ciobanu Alisa
SERV. JURIDIC-CONTENCIOS
Eftime Tatiana
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Nr. 130/SC/17.09.2019
Punctul_27
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019
pentru activitatea Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 129/SC/17.09.2019 al Președintelui
consiliului județean;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 Art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
 Art. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 98/24.04.2019 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2019;
 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 aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2019, care cuprinde la
venituri suma de 177.939.562, la cheltuieli suma de 133.081.579 lei, înregistrând un
excedent de 44.857.983 lei, potrivit datelor cuprinse în Raportul-anexă, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

JUDEŢUL ARGEŞ

Anexă la H.C.J. nr. ___/______.2019

DIRECŢIA ECONOMICĂ

AVIZAT

APROB

SECRETAR JUDEȚ,

PREŞEDINTE,

IONEL VOICA

DAN CONSTANTIN MANU

RAPORT
PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ LA DATA DE 30.06.2019
PENTRU ACTIVITATEA JUDEŢULUI ARGEŞ

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat pe
anul 2019 nr. 50/2019 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 98/24.04.2019.
Ulterior, bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului
Județean nr. 102 și 103/13.05.2019, nr.121/10.06.2019 și nr.144/27.06.2019 și au fost
efectuate virări de credite aprobate prin Dispoziția nr. 455/27.06.2019 a președintelui
Consiliului Județean Argeș.
Judeţul Argeş a efectuat la data de 30.06.2019 plăţi în sumă de 133.081.579 lei
(buget local) şi 227.963.137 lei (buget instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau
parţial din venituri proprii) pentru finanţarea următoarelor acţiuni: autorităţi publice şi
acţiuni externe, servicii publice generale (servicii comunitare de evidenţă a persoanelor,
rambursări de împrumuturi interne şi externe pentru investiţii, transferuri în situaţii de
extremă dificultate), plăţi de dobânzi şi comisioane, apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, învăţământ primar special şi programul „Lapte şi corn”, sănătate, cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială, servicii şi
dezvoltare publică, alte acţiuni economice (dezvoltare regională, protocol), transporturi,
pază şi ordine.

Prevederile bugetare, atât pe capitole de cheltuieli şi diviziuni ale clasificaţiei
bugetare (activităţi economice), cât şi pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli), au fost
dimensionate în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în
angajarea acestora.
La data de 30.06.2019, Judeţul Argeş a încasat venituri ale bugetului local în sumă
de 177.939.562, din următoarele surse:
leiVENITURI TOTAL

1. VENITURI PROPRII - TOTAL, din care:
-

Venituri fiscale

-

Venituri nefiscale

-

Venituri din capital

2. SUME DEFALCATE DIN T.V.A., din care:

-

Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

-

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

-

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

3. SUBVENŢII – TOTAL, din care:

-

Subvenţii primite pentru finanţarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

-

Subvenții din bugetul de stat pentru finanţarea

unităţilor de asistenţă medico-sociale

177.939.562
98.586.607
95.714.796
2.699.827
171.984
76.102.163
14.902.163
5.200.000
56.000.000
3.250.792
400.792

2.850.000

Faţă de prevederile semestriale aprobate în sumă de 189.124.700 lei, se
constată că încasările bugetului local au fost de 177.939.562 lei, reprezentând 94,09%,
situaţie prezentată în anexa 1.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi, în sumă de 133.081.579 lei, faţă
de veniturile realizate, în sumă de 177.939.562 lei, rezultând un excedent de
44.857.983 lei.

Contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Argeş la data de 30 iunie 2019
corespunde cu cel din Trezoreria Municipiului Piteşti şi este prezentat în anexa 1.
Din analiza contului de execuţie al bugetului local la 30 iunie 2019, rezultă
următoarele:
-

cotele defalcate din impozitul pe venit au fost încasate în proporţie de

93,49%;
-

sume alocate de Consiliul Județean din cotele defalcate din impozitul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale - procentul de realizare de 102,21%;
-

impozit asupra mijloacelor de transport - procentul de realizare de 104,28%;

-

taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare -

procent de realizare de 97,73%;
-

alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice -

procentul de realizare de 101,15%;
-

sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul judeţelor - procentul de realizare este de 64,79%;
-

sumele defalcate din T.V.A. pentru drumuri - procentul de realizare este de

100,00%;
-

sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale - procentul

de realizare este de 100,00%;
-

subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap, cu un procent de realizare de 50,10%, urmare a fluctuaţiei
numărului de persoane cu handicap.
Pentru finanţarea Programului „Lapte şi corn”, conform O.U.G. nr. 96/2001,
prevederea bugetară a fost stabilită la nivelul planului de şcolarizare, iar plata a fost
efectuată pentru elevii prezenţi la şcoală.
Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
99,95% faţă de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost
efectuate în proporţie de 76,06%, rezultând un excedent de 40.667.645 lei.

Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporţie de
41,23% faţă de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în
proporţie de 3,72%, rezultând un excedent de 4.190.338 lei.
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost executate în procent de 3,72%, datorită
procedurilor de achiziții publice aflate în derulare, pentru obiectivele de investiții din
programul de investiții al instituției.
Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii s-au încasat în proporție de 71,44%.
În perioada de raportare s-au efectuat plăţi în sumă de 227.963.137 lei, faţă de
veniturile realizate, rezultând un excedent de 7.598.874 lei.
Din analiza contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30 iunie 2019, situație prezentată în
anexa 2, rezultă următoarele:
- veniturile din prestări servicii au fost încasate în proporție de 73,22%;
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate au
fost încasate în proporţie de 72,60%;m.aprobate, se constată economii imp.la cap.54.1„Alte
servicii

Veniturile secţiunii de funcţionare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 81,47% faţă
de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost în proporţie de
77,39%, rezultând un excedent de 5.721.002 lei.
Veniturile secţiunii de dezvoltare ale bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii s-au încasat în proporţie de 29,18% faţă
de prevederile semestriale aprobate, iar plăţile acestei secţiuni au fost efectuate în
proporţie de 14,66%, rezultând un excedent de 1.877.872 lei.
Datele prezentate în situaţiile financiare centralizate întocmite la 30 iunie 2019
reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului şi de finanţare a
unităţilor şi activităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş şi au fost supuse
operaţiunilor de verificare a respectării normelor şi regulilor contabile.

Situaţiile financiare centralizate întocmite la 30 iunie 2019 cuprind date ce reflectă
realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor efectuate şi sunt în concordanţă cu
evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, a fiecăreia dintre instituţiile a căror activitate o
raportăm.
Faţă de cele prezentate şi în conformitate cu prevederile articolului 49 alin.12 din
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 actualizată, vă supunem spre analiză
şi aprobare execuţia bugetară pentru activitatea Judeţului Argeş la data de 30.06.2019.
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Nr. 132/SC/17.09.2019
Punctul_28
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 131/SC/17.09.2019 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 de Sănătate Publică Argeș nr. 21380/10.09.2019 ;
 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 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 933 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.
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RAPORT
Prin adresa nr. 21380/10.09.2019 Directia de Sanatate Publica Arges ne
comunica repartizarea pe trimestre a transferurilor din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala pe anul 2019, dupa
cum urmeaza:
mii lei
Anul Trim. Trim. Trim.
Denumire indicator
III
IV
2019 I si II
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociale
- prevederi initiale
- prevederi actualizate conform adresei
influente buget

5.446 2.850
5.446 2.850
0

1.382 1.214
1.422 1.174
+40

Prezentam influentele acestor modificari atat la partea de venituri cat si la cheltuieli in
cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in anexele 1 si 2.
Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 69/28.03.2019 s-a aprobat implementarea si
cofinantarea proiectului "VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta” cod SMIS 128038 prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si
combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numarului de persoane apartinand
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/ de
formare profesionala adevcate nevoilor specifice.
Urmare semnarii actului aditional nr. 2 din data de 28.08.2019 la Contractul de finantare
nerambursabila nr. POCU/465/4/4/128038, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

-40

Copilului solicita prin adresa nr. 28598/12.09.2019 actualizarea bugetului de venituri si
cheltuieli cu suma de 39 mii lei, dupa cum urmeaza:
-

33 mii lei suma ce reprezinta valoare eligibila nerambursabila din FSE pentru anul
2019, aceasta fiind fundamentata pe baza graficului cererilor de rambursare aferente
contractului de finantare;
- 5 mii lei – valoare eligibila nerambursabila din bugetul national pentru anul 2019;
- 1 mii lei – cofinantarea din bugetul local .
Spitalul Judetean de Urgenta solicita prin adresa nr. 31396/14.08.2019 alocarea sumei de
9 mii lei pentru verificare proiect tehnic pentru investitia “Reabilitarea constructiei aferenta
sediului Serviciului Judetean de Medicina Legala”.
Spialul de Pediatrie solicita prin adresa nr. 9978/10.09.2019 alocarea sumei de 5 mii lei
pentru achizitia unui sistem de distilare a apei.
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Calinesti solicita prin adresa nr. 499/03.09.2019
alocarea sumei de 50 mii lei pentru achizitionarea si montarea unui sistem de monitorizare video
prevazut de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor si achizitia unui uscator de rufe
profesional .
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti solicita prin adresa nr. 325/12.09.2019
alocarea sumei de 40 mii lei pentru proiectare si executie sistem monitorizare video si 60 mii lei
pentru imprejmuire gard din lemn – latura de vest.
In vederea realizarii lucrarilor de consolidare si reamenajare la cladirea corp “A” din
cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta Bascovele , este necesara mutarea beneficiarilor din
acest pavilion in locatia Dragolesti in comuna Cotmeana. In acest sens, prin adresa
1586/10.09.2019 Centrul de Ingrijire si Asistenta Bascovele solicita alocarea sumei de 552 mii lei
in cadrul Proiectului “Amenajare Exterioara Sediu DGASP, Dragolesti” .
Teatrul Al. Davila solicita prin adresa nr. 415/13.09.2019 alocarea sumei de 110 mii lei
pentru achizitia unei centrale termice, 17 mii lei pentru racord la canalizarea orasului, si 65 mii
lei pentru achizitia si montaj unui lift pentru persoane cu dizabilitati.
Avand in vedere anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 299/17.12.2018 prin
care s-a aprobat Bugetul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica si Grupul II Cersetorie si
Migratie pe anul 2019, propunem alocarea sumei de 24 mii lei pentru achizitia unei drone.
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 933 mii lei, mii lei in din excedentul bugetului local la data de
31.12.2018, influentele fiind prezentate in Anexele 1 si 2.
Centrul Militar Judetean solicita prin adresa nr. A/2202/28.08.2019 virarea sumei de 5 mii
lei de la titlul de cheltuieli – bunuri si servicii la titlul – cheltuieli de capital pentru achizitionarea
a 6 licente Windows 10.
In vederea asigurarii creditelor pentru finantarea unor cheltuieli urgente ale sectiunii de
functionare respectiv utilitati, reparatii curente, alte bunuri si servicii solicitate de unitatile
sanitare, lucrari de intretinere si reparatii infrastructura pe drumuri judetene s-a analizat executia

bugetara pe cumulat perioada si s-a examinat posibilitatea efectuarii de virari de credite intre
capitole de cheltuieli conform art. 49, alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale actualizata cu modificarile ulterioare. Influentele in cadrul bugetului de venituri si
cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 1.
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti solicita prin adresa nr. 35662/16.09.2019
suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 2.979 mii lei reprezentand Subventii
din bugetul FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale, influentele fiind prezentate in Anexa
nr. 2.
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni solicita prin adresa nr. 231/03.09.2019
suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 6 mii lei reprezentand sponsorizare
conform contractului nr. 22/15.07.2019 pentru cheltuieli cu medicamente influentele regasindu-se
in Anexa nr.2.
Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie Stefanesti solicita prin adresa nr. 6641/11.09.2019
diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 159 mii lei reprezentand venituri din
contractul incheiat cu CASS Arges, influentele fiind prezentate in Anexa nr. 2.
Potrivit art. 48 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale “in situatia in care, pe
parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu
se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale
pot propune autoritatilor deliberative, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii”. Avand in vedere adresele nr.
7495/06.09.2019 a Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti , 35662/16.09.2019 a
Spitalulului Judetean de Urgenta Pitesti, 238/11.09.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, 3312/02.08.2019 a Spitalului de Psihiatrie Sf. Maria Vedea care solicita utilizarea
sumelor disponibile intre proiecte de investitii, propunem redistribuirea sumelor conform Anexei
3.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr. 1 si 2 si actualizarea
“Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare” potrivit Anexei nr.3
.
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