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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență
Pitești













Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 309/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr. 20159/05.12.2019;
Având în vedere:
Art.180, alin 1, lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
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. 46670/27.11.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş cu nr. 19617 din 28.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul Județean de Urgență Pitești, dată la care Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 176/30.09.2019 se abrogă.
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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA
Data astăzi 13.12.2019
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet















Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.311/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr.20160/05.12.2019;
Având în vedere:
Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr.679/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
de Recuperare Brădet;
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;
Adresa Spitalului de Recuperare Brădet nr. 6289/20.11.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 19127/20.11.2019;

 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeş.
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 funcții al Spitalului de Recuperare Brădet, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Recuperare Brădet, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș
nr. 59/28.03.2019 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Recuperare Brădet vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Recuperare Brădet.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice
și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești














Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.313/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr.20153/05.12.2019;
Având în vedere:
Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 819/28.12.2018
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
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;

 Adresa Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești nr. 9161 din 27.11.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 19588 din 28.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeş.
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 funcții al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
„Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești,
dată la care Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
80/24.04.2019 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Boli
Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;

Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;

Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA
Data astăzi 13.12.2019
Nr.251
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.315/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr.20161/05.12.2019;
Având în vedere:
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și
actualizată;
 Art. 1, pct.4 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor
comitetului director din cadrul spitalului public;
 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 819/28.12.2018
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice și
Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești;
 O.M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 Art. 15 din H.G. 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;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești nr. 8792 din 13.11.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Argeș cu nr. 19589 din 28.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K3 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeş.
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 şi funcţionare al Spitalului de
Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, conform
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești,
dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 161/29.06.2017 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de Boli
Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:

Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;

Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;

Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu
Stolnici”
Ștefănești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 252
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele
Carol I” Costești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 329/SC/03.12.2019 al Președintelui
Consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr. 20156/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 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;
 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 Consiliul Județean Argeș nr. 628 din 04.10.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc „Regele
Carol I” Costești;
 Adresa Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești nr.10196 /04.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I”
Costești, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești, dată la care Anexa nr. 2 a
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 205/31.10.2019 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul Orășenesc
„Regele Carol I” Costești 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 Orășenesc „Regele Carol I” Costești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 253
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 331/SC/03.12.2019 al Președintelui
Consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr.20157/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 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;
 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 Consiliul Județean Argeș nr. 17/10.01.2019 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria”
Vedea;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Maria” Vedea nr. 5512 din 03.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 179/30.09.2019 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi 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.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 254

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
”Sf. Andrei” Valea Iaşului
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 333/SC/03.12.2019 al Președintelui
Consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr.20155/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 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;
 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 Consiliul Județean Argeș nr. 16/10.01.2019 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf.
Andrei” Valea Iaşului;
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului nr.
15963/04.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf.
Andrei” Valea Iaşului, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului, dată la care Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.10.2019 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de
Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 255

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice
Călinești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 343/SC/04.12.2019 al Președintelui
Consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și
Protecție Socială nr.20158/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată;
 Art. 1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
 O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 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;
 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 Consiliul Județean Argeș nr. 413/05.06.2019 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice Călinești;
 Adresa Spitalului de Boli Cronice Călinești nr. 5311/04.12.2019 ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 funcții al Spitalului de Boli Cronice Călinești,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Boli Cronice Călinești, dată la care Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 209/31.10.2019 se abrogă.
ART.3. Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială şi Spitalul de Boli
Cronice Călinești 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 Boli Cronice Călinești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 256

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență MedicoSocială Șuici
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 317/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Asistență Medicală și Protecție
Socială nr.20162/05.12.2019;
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;
 Adresele Ministerului Sănătății nr. XI/A/36069, 50448/SP/12533/25.10.2018,
XI/A/22598/IB/5299/27.05.2009;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Șuici nr. 1951/25.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.19547 din 28.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului general al 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. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Unitatea de Asistență Medico-Socială Șuici, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 181/30.09.2019 se abrogă.

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

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 257

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.319/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Resurse Umane
nr.20076/04.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
 aşezămintelor culturale, actualizată;
 Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
 publice;
 Adresa Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești nr. 3002/03.12.2019
înregistrata la Consiliul Județean Argeș cu nr. 19934/03.12.2019.
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Școlala Populară de Arte și Meserii Pitești, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 297/17.12.2018 se abrogă.
ART.3. Școala Populară de Arte și Meserii Pitești și Serviciul Resurse Umane
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 258

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului
de organizare și funcționare ale Serviciului Public Judetean Salvamont
Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.321/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Resurse Umane nr.
20077/04.12.2019;
Având în vedere:
 Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea
activitatii de salvare din mediul subteran speologic, republicată;
 H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi,
modificată și completată;
 Art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Adresele Serviciului Public Județean Salvamont Argeș nr.
1403/12.11.2019 și nr. 1394/12.11.2019, înregistrate la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 19926/03.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 Serviciului Public
Județean Salvamont Argeș, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului
Public Județean Salvamont Argeș, conform anexei nr. 3, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 146/25.05.2018 se abrogă.
ART.4. Serviciul Public Județean Salvamont Argeș și Serviciul Resurse Umane
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Serviciului Resurse Umane;
 Serviciului Public Județean Salvamont.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 259

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea protocolului de colaborare între Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Argeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Argeș și Poliția Locală Pitești și aprobarea bugetului de funcționare al
Autorității Teritorială de Ordine Publică Argeș, pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 323/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Argeș nr.20002/04.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin.1, lit.e) coroborat cu alin.7, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
 Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române,
cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a ATOP;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 39/25.08.2016 privind validarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș,
modificată și completată;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 Protocolul de colaborare între Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de
Jandarmi Județean Argeș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Argeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și Poliția Locală Pitești,
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Argeș, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş,
Direcţia Economică şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeș;
 Direcției Economice;
 Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş;
 Inspectoratului de Poliție al Judeţului Argeş;
 Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş;
 Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș;
 Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș;
 Poliției Locale Pitești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 260

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Județean
Argeș a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.351/SC/04.12.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice
nr.20168/04.12.2019;
 Având în vedere:
 Art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
 Art.108 lit.d), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.b), art.196 alin.1 lit. a),
art.297 alin.1 lit.d), art.349, art.350, art.351 art.352 și al art.362 alin.2
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș
nr.93/03.12.2019;
 Referatul de necesitate nr.16800/08.10.2019;
 Factura nr.001335/27.11.2019, seria AG AND emisă de către S.C. AND
SECOM INTEXIM SRL;
 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 constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit
asupra bunului mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș, în favoarea
Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, conform datelor de identificare
cuprinse în Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.2. Predarea – primirea bunului mobil prevăzut în Anexa nr.1, se
face pe bază de protocol, încheiat între Județul Argeș și Inspectoratul de
Jandarmi Județean Argeș, în termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.

ART.3. Transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra bunului
mobil prevăzut la art.1, se face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data
înregistrării Protocolului de predare – primire, la sediul Consiliului Județean
Argeș.
ART.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș,
domnul Constantin Dan Manu, să semneze Protocolul de predare – primire, ce
constituie Anexa nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.5. Direcția Tehnică și Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:
 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 261

Anexa nr.1
La H.C.J. Argeș nr.261/13.12.2019

Date de identificare ale bunului mobil
Nr.
Crt

Cod de
clasificare

1
2.1.26.1

Denumire

Elemente de
identificare

Dronă/multicopter

MAVIC 2 PRO
MASSELBLAND
1’’ SENSOR CAMERA
4K 10BIT MRR
VIDEO
OMNIDIRECTIONAL
OBSTACLE SENSING
8KM VIDEO
TRANSMISSION
31MIN FLIGHT TIME
72 KPM MAX SPEED

Valoare
de
inventar
(lei)
23800

Destinația
bunului

Regim
juridic

Dotare I.J.J. Argeș, în
scopul monitorizării
manifestărilor de
mare amploare și
identificării rapide a
persoanelor rătăcite/
rănite în zona
stațiunilor montane.

Domeniul
privat

Anexa nr.2
La H.C.J. Argeș nr.261/13.12.2019
Județul Argeș
Nr…..…/………

Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș
Nr…………./……………

PROTOCOL
Încheiat astăzi..............

1. Părţile protocolului
Judeţul Argeş, prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr.1, tel. 0248/217800, CUI 4229512, reprezentat de dl. Constantin Dan Manu Preşedinte, în calitate de proprietar
și
Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, cu sediul în Mun. Pitești, Aleea Negoiul,
nr. 2, jud. Argeș, cod poștal 110093, telefon: 0248.211.502, fax: 0248.212.091, e-mail:
contact@jandarmeriaarges.ro, reprezentat prin dl. Colonel doctor Gheorghe Lupescu,
Inspector șef, , în calitate de titular al dreptului de folosinţă gratuită,
2. Obiectul protocolului şi baza legală
În temeiul prevederilorart. 108 lit. d, art. 173 alin. 1, lit. c și alin. 4 lit. b, art. 196
alin. 1 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. d, art. 349, art. 350, art. 351, art. 352 și al art. 362 alin. 2
din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, prezentul
protocol s-a încheiat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. ………………...
Obiectul protocolului este atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani,
Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, a bunului mobil (Dronă/multicopter), aflat
în domeniul privat la Județului Argeș, identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. ……….
3. Destinaţia bunului dat în folosinţă gratuită
Transmiterea în folosinţă gratuită s-a făcut în vederea desfășurării de către I.J.J. Argeș
a acțiunilor specifice, și anume monitorizarea manifestărilor de mare amploare și
identificarea rapidă a persoanelor rătăcite/ rănite în zona stațiunilor montane, menționate în
Protocolul de Colaborare încheiat la nivelul Județului Argeș între Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Argeș și Poliția Locală Pitești.
Destinaţia bunului atribuit în folosinţă gratuită nu va putea fi schimbată, caz în care
prezentul protocol va fi reziliat unilateral.
Bunul va fi predat pe bază de proces verbal ce va constitui Anexă la prezentul
protocol.

4. Obligaţii şi drepturi
4.1. Obligaţiile Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș












să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
să prezinte, anual, Consiliului Județean Argeș, rapoarte privind activitatea de utilitate
publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi
prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
să permită accesul reprezentanților Consiliului Județean Argeș pentru efectuarea
controlului asupra bunului;
să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de
ceea ce s-a deteriorat din cauza vechimii;
titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa Consiliul Județean
Argeș cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la
existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la
imposibilitatea exploatării bunului;
folosinţa dobândită în baza hotărârii consiliului județean nu poate fi transmisă, nici
oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;
să suporte cheltuielile de întreținere a imobilului;
să folosească bunul dat în folosință conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
4.2.Obligaţiile Județului Argeş:







să predea bunul pe bază de proces verbal;
să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de
dare în folosinţă gratuită şi prin lege;
să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul
public legitim o impune.
să asigure utilizarea bunului dat spre folosinţă pe toată durata prezentului protocol
conform destinaţiei sale;
la încetarea protocolului să preia bunul în starea în care a fost transmis și, după caz, cu
îmbunătățirile aduse.

4.3. Orice modificare sau completare a prezentului protocol se va putea face în baza
acordului comun prin act adiţional.
5. Condiţii în vederea închirierii sau concesionării bunului dat în folosință
gratuită
Închirierea sau concesionarea este interzisă.
6. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare
sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol.
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil
şi insurmontabil, apărut după darea în folosinţă gratuită a imobilelor care fac obiectul
protocolului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate prin prezentul protocol.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 3 zile,
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării
consecinţelor.
7. Soluţionarea litigiilor
Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest protocol se va soluţiona pe cale
amiabilă, iar în caz contrar de către instanţele competente din Piteşti.

8. Dispoziţii finale
Părţile recunosc faptul că folosinţa gratuită de care se bucură este o folosinţă transmisă
printr-un act administrativ care poate fi modificat sau revocat în cazul în care titularul
dreptului de folosinţă gratuită nu îşi exercită obligaţiile născute din actul de transmitere.
În situația în care Protocolul de Colaborare încheiat la nivelul Județului Argeș între
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de
Jandarmi Județean Argeș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș, nu se
prelungește, bunul mobil (Dronă/multicopter), revine proprietarului în starea în care a fost
primit, în afară de ceea ce s-a deteriorat din cauza vechimii.
Părţile sunt de acord ca în orice moment prezentul protocol să înceteze unilateral, cu
înştiinţarea scrisă în termen de 30 de zile, fără ca acest fapt să nască în favoarea vreunei părţi
a contractului obligaţia de a cere plata de despăgubiri.
Protocolul este supus şi va fi interpretat potrivit legilor din România.
Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare.

Județul Argeș
Județean Argeș
Consiliul Judeţean Argeş
Preşedinte
Constantin Dan MANU

Secretar General al Județului
Ionel VOICA

Director Executiv
Carmen Eugenia MOCANU

Director Executiv
Alin STOICEA

Director Executiv
Alisa CIOBANU

Inspectoratul

de

Jandarmi

Inspector șef
Gheorghe Lupescu

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.355/SC/04.12.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș însoțit de Raportul Direcției Tehnice
nr.20163/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art.867, art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.b), art.362 alin.1 și alin.3,
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Contractul de achiziție publică de produse nr.15923/08.10.2019 încheiat
între Județul Argeș și S.C. Marcom RMC’ 94 S.RL;
 Procesul – verbal de predare - primire nr.19135/20.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă darea în administrare Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A, a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș,
conform datelor de identificare cuprinse în Anexa nr.1, parte integrantă la
prezenta hotărâre.
ART.2. Predarea – primirea bunului mobil prevăzut în Anexa nr.1, se
face pe bază de proces - verbal, încheiat între Județul Argeș și Regia Autonomă
Județeană de Drumuri Argeș R.A, în termen de 30 de zile de la data adoptării
prezentei hotărâri.
ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș,
domnul Constantin Dan Manu, să semneze Contractul de administrare, conform
Anexei nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART.4. Direcția Tehnică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:






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

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 262

Anexa nr.1
la H.C.J. Argeș nr.262/13.12.2019

Date de identificare ale bunurilor

Nr
Nr.
.
inventar/co
crt d clasificare
1 2.1.20.1.

Denumire

Elemente de
identificare

Autogreder
Komatsu
GD675

Seria
KMTGD034TKA0650
36

Cantitat Valoare de
e
inventar (lei)
1

1.523.200,00

Destinați
a bunului
Dotare
RAJD
Argeș

Anexa nr.2
la H.C.J. Argeș nr.262/13.12.2019

Județul Argeș
Argeș R.A.
Nr…..…/………

Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. Părţile contractante
1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., cu sediul în Mun. Pitești, Str.
George Coșbuc, nr. 40 “Sediul Central”, Județul Argeș, J03/1091/2010, C.U.I.: RO27648587,
reprezentată prin dna. Alina Nicolau, Director General, în calitate de administrator,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c și alin. 4 lit. b și al art. 362 alin. 1 și 3 din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și al
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. …………………, părțile au convenit la încheierea
prezentului contract de administrare.
II. Obiectul contractului:
1. Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A. a bunului identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă
din Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. …………………. în scopul dotării R.A.J.D. Argeș cu
autoutilaje specifice lucrărilor de drumuri.
2. Bunul care face obiectul prezentului contract se transmite Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A. pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la prezentul
contract.
III. Durata contractului
1. Prezentul contract de administrare se încheie pe perioadă nedeterminată.
IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1.1. să garanteze administratorul – Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A. de evicțiune totală sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse
ale bunului;
1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;

1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări
de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. se obligă:
2.1. să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietar şi să
suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
2.4. să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin
prezentul contract;
3.2. să inspecteze bunul administrat;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunu l
mobil.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunul în condiţiile legii.
V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă.
VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală
de
către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul
are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei
despăgubiri proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor date în administrare sau în
cazul
imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri.
VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a
vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese,
calculate pe baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din
vina sa constatată și dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.

VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează
de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei
clauze, împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice
realitatea și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore
și, de asemenea, de încetarea acestei situații.
IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a
propunerilor de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește
modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.
3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe
durata derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa
în mod corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată
nulă să fie înlocuită cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.
X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunului care face
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare.
XI. Litigii:
1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa
pe cale amiabilă.
2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către
instanțele judecătorești competente.
XII. Dispozitii finale:
Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile
reglementări în domeniu.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.
PROPRIETAR,
JUDEȚUL ARGEȘ

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
RUTIERĂ
IONEL VOICA

ADMINISTRATOR,
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ARGEȘ R.A.
DIRECTOR GENERAL
ALINA NICOLAU
DIRECTOR INFRASTRUCTURĂ
IONEL IRICIUC

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN MOCANU

DIRECTOR ECONOMIC
CLAUDIA GHIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

CONSILIER JURIDIC
VOICU ELENA

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti a
unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.347/SC/04.12.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș însoțit de Raportul Direcției Tehnice
nr.20169/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art.867, art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.b), art.362 alin.1 și alin.3,
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti nr.3004/03.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 darea în administrare Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Piteşti, a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș, conform
datelor de identificare cuprinse în Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta
hotărâre.
ART.2. Predarea – primirea bunului mobil prevăzut în Anexa nr.1, se
face pe bază de proces - verbal, încheiat între Județul Argeș și Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Piteşti, în termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș,
domnul Constantin Dan Manu, să semneze Contractul de administrare, conform
Anexei nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.4. Direcția Tehnică și Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:

 Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 263

Anexa nr.1
La H.C.J. Argeș nr.263/13.12.2019

Date de identificare ale bunului imobil

Nr.
inventar
03188

Cod
clasificare
2.3.2.1.1.

Denumire

Elemente de
identificare

Cantitate

Dacia
Duster
Laureate
1,5 dci

109 cp 4x4 E6,
UU1HSDJ9G56788889,
NACRE NEGRU
Anul fabricaţiei - 2016

1

Valoare de
inventar
(lei)
79.169,01

Destinația
bunului
Dotare
Şcoala
Populară
de Arte şi
meserii
Piteşti

Județul Argeș
Nr…..…/………

Anexa nr.2
la H.C.J. Argeș nr.263/13.12.2019
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE
I. Părţile contractante
1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa
Vasile Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, cu sediul în Mun. Pitești, b-dul Republicii,
nr. 66, jud. Argeș, cod poștal 110014, telefon: 0348.457.560, fax: 0248.212.260, e-mail:
scoalapopart@yahoo.com, reprezentat prin d-na Manager Elena Iagăr, în calitate de
administrator,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c și alin. 4 lit. b și al art. 362 alin. 1 și 3
din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și al
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. …………………, părțile au convenit la încheierea
prezentului contract de administrare.
II. Obiectul contractului:
1. Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Şcolii Populare de
Arte şi Meserii Piteşti, a bunului identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. …………………. în scopul îmbunătățirii
activităţilor specifice.
2. Bunul care face obiectul prezentului contract se transmite administrare Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Piteşti pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la prezentul
contract.
III. Durata contractului
1. Prezentul contract de administrare se încheie pe o perioadă de 1 an.
IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1.1. să garanteze administratorul – administrare Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Piteşti de evicțiune totală sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse
ale bunului;
1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări de
natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – administrare Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti se
obligă:
2.1. să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietar şi să
suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

2.4. să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin
prezentul contract;
3.2. să inspecteze bunul administrat;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunu l
mobil.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunul în condiţiile legii.
V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă
VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală
de către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul
are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei
despăgubiri proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor date în administrare sau în
cazul imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata
unei despăgubiri.
VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a
vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese,
calculate pe baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din
vina sa constatată și dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de
răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze,
împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice
realitatea și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore
și, de asemenea, de încetarea acestei situații
IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a
propunerilor de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește
modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.

3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe
durata derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa
în mod corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă
să fie înlocuită cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.
X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunului care face
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată
de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare.
XI. Litigii:
1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa
pe cale amiabilă.
2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către
instanțele judecătorești competente.
XII. Dispozitii finale:
Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile
reglementări în domeniu.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.
PROPRIETAR,
ADMINISTRATOR,
JUDEȚUL ARGE
SCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII PITEŞTI
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcțiune și casarea unui bun imobil aflat în
patrimoniul Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.353/SC/04.12.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice
nr.20164/05.12.2019;
Având în vedere:
 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
funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;
 Adresa Unității de Asistență Medico - Socială Dedulești
nr.543/15.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Județului Argeș a imobilului Bazin de apă(nr. cadastral 80534 – C9) identificat
în Anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.2.Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea în vederea demolării
a bunului identificat în Anexa la prezenta hotărâre.
ART.3.Cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează interesul public
județean al bunului identificat în Anexa la prezenta hotărâre, având în vedere
gradul de uzură avansat al acestuia.

ART.4. Direcția Tehnică 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;
 Unității de Asistență Medico - Socială Dedulești.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 264

Anexa
la H.C.J. Argeș nr.264/13.12.2019

Bun imobil care se trece din domeniul public în domeniul privat al județului
Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

Nr.
crt.

Denumirea
Nr. de
inventar bunului

Elemente de identificare

1

03371

Unitatea de Asistență Medico –
Socială Dedulești, comuna
Morărești, sat Dedulești, nr. 38
Sc = 21 mp
Nr. cadastral = 80534 – C9

Bazin de Apă

Anul
Valoare
construirii inventar
(lei)
1920
18.523,59

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Orășenesc Sf.
Spiridon Mioveni asupra unor imobile clădiri aflate în domeniul public al
Județului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.349/SC/04.12.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș, însoțit de Raportul Direcției Tehnice
nr.20167/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1, lit.c) și alin.4 lit.b), precum și art.297 alin.1
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.111/28.06.2011 privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș
nr.64/27.04.2011;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.22/13.02.2013 privind darea în
administrare a spațiilor în care funcționează Spitalul Orășenesc “Sf.
Spiridon“ Mioveni și Spitalul de Boli Cronice Călinești;
 Adresa Spitalului Orășenesc Mioveni nr.2692/02.12.2019;
 Protocolul nr.15811/2011;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 revocarea dreptului de administrare constituit în
favoarea Spitalului Orășenesc “Sf. Spiridon“ Mioveni asupra bunurilor imobile
clădiri aflate în domeniul public al Județului Argeș, evidențiate în Anexa, parte
integrantă la prezenta hotărâre.
ART.2. Predarea – primirea bunurilor imobile prevăzute în Anexa, se face
pe bază de proces - verbal, încheiat între Județul Argeș și Spitalul Orășenesc
“Sf. Spiridon“ Mioveni, în termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.

ART.3. Direcția Tehnică și Spitalul Orășenesc “Sf. Spiridon“ Mioveni
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituției Prefectului – Județul Argeș;
 Direcției Tehnice;
 Spitalului Orășenesc “Sf. Spiridon“ Mioveni.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 265

Anexa
la H.C.J. Argeș nr.265/13.12.2019

Date de identificare ale bunurilor

Nr.
Denumirea clădirii
crt.
1
C3 – Clădire spital nou

2
3
4

Suprafaţa
construită
1885mp

C5 – Grup gospodăresc 769mp
+ anexe
C6 – Garaje auto
371mp
C12 – Cabina poartă
18mp

Suprafaţa desfăşurată
3837,05 mp
Menţiuni - din totalul suprafeţei
desfăşurate de 5655mp:
-suprafaţa de 679 mp, este
administrată de UAMS Călineşti
-suprafaţa de 1138,95 mp este
administrată de Spitalul de Boli
Cronice Călineşti
769mp
371mp
18mp

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achitării cotizației Județului Argeș către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2019
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.325/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice
și Guvernanță Corporativă nr.19745/02.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin.1, lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.29/25.01.2018 privind majorarea
cotizației anuale a Județului Argeș pentru Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2018;
 Hotărârea A.G.A. nr. 3/21.05.2012;
 Adresa A.D.I Molivișu nr. 87/25.11.2019 înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 19630/28.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 achitarea cotizației în cuantum de 50.000 lei către Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu, pe anul 2019.
ART.2. Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Argeș, Serviciul
Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă și Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară - ADI Molivișu vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

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





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

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 266

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preturilor medii la principalele produse
agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.246/SC/08.11.2019 al Președintelui
consiliului
județean,
însoțit
de
Raportul
Direcției
Economice
nr.19898/03.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 84, alin.(4), alin.(5) și alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
 Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș
nr.219344/07.11.2019;
 Adresa Direcției pentru Agricultură
Județeană Argeș
nr.
8539/07.11.2019;
 Art. 173, alin.3, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 preţurile medii la principalele produse agricole în vederea
evaluării arendei, pe anul 2020, contribuabililor din județul Argeș care
realizează venituri din arendare, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică şi Direcţia pentru Agricultură Județeană Argeș vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Seviciul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica hotărârea :





Instituţiei Prefectului – Judetul Argeş;
Direcţiei Economice;
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;
Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș .

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 267

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
ANEXA
la H.C.J. Arges nr. 267/13.12.2019
Preturile medii pe anul 2020 la principalele produse agricole
ce fac obiectul arendei achitate in natura
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Denumirea produselor agricole

Grau de panificatie
Grau furaj
Orz furaj
Orz pentru bere
Ovaz
Porumb
Floarea soarelui
Rapita
Morcov
Ceapa
Castraveti
Telina
Tomate
Varza alba
Usturoi
Ardei
Vinete
Mere
Prune
Struguri
Pere
Cartof
Sfecla furajera
Miere
Pajisti naturale (fan)
Pajisti naturale masa verde

Preturile medii
pentru anul 2019 –
(lei/to)

600
500
450
450
400
450
1100
1100
1300
1350
1400
3000
1400
1000
6000
1500
900
900
800
2000
1500
1000
700
20000
400
60

Preturile
medii
propuse
pentru anul
2020.
(lei/to)
600
550
500
500
400
500
1100
1200
1300
1350
1400
3000
1400
1000
6000
1500
900
900
1000
2000
1500
1000
700
18000
400
60

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
pentru 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.248/SC/12.11.2019 al Președintelui
consiliului
județean,
însoțit
de
Raportul
Direcției
Economice
nr.19899/03.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată ;
 Art. 173, alin.3, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Procesul-verbal al Consiliului de Administrație a Spitalului de Psihiatrie
,,Sfânta Maria” Vedea nr. 81/18.10.2019;
 Adresa Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea nr. 5104/07.11.2019
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 18333/08.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5 și K6;
 Avizul secretarului general al 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 completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
97/24.04.2019, prin introducerea Anexei nr.22a, ce cuprinde tarifele pentru
analizele
de
laborator,
efectuate
în
ambulatoriu
la
cererea
pacienților/aparținătorilor, practicate de Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea
în anul 2020.

ART.2. Tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre intră în vigoare
începând cu data de 01.01.2020.
ART.3. Direcția Economică și Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Direcției Economice;
 Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 268

Anexa

la Hotărârea consiliului județean nr. 268/13.12.2019
( Anexa nr. 22a la Hotărârea consiliului județean nr. 97/24.04.2019)
Lei
Nr.crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Denumirea analizei
Acid uric urinar
Acid uric seric
Albumina serica
Albuminurie; raport Albumina/Creatinina (urina)
Amilaza
Amilaza urinara
Amprenta anala
APTT
ASLO
Bilirubina directa
Bilirubina indirecta
Bilirubina totala
Bilirubina totala, directa, indirecta
Calciu seric ionic
Calciu seric total
Calciu urinar
Chlamydia antigen - secretie uretrala
Chlamydia antigen - secretie vaginala
Clearance creatinina
Clearance uree
Clor urinar
Clor seric
Colesterol total
Coprocultura
Cortizol
Creatinina serica
Creatinina urinara
Creatinkinaza CK
Crioglobuline
Cultura din colectie purulenta
Cultura exsudat faringian
Cultura lichid de punctie

Tarif
8
6
8
14
14
14
10
13
12
6
12
6
12
8
6
8
38
38
14
14
22
22
6
30
30
6
8
10
10
30
30
30

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Cultura secretie col
Cultura secretie auriculara
Cultura secretie nazala
Cultura secretie oculara OS /OD
Cultura secretie uretrala
Cultura secretie vaginala
Cultura secretie vaginala pt. Streptococ de grup B
Cultura si identificare fungi - fecale
Cultura si identificare fungi - urina
Cultura si identificare fungi secretie nazala
Cultura si identificare fungi secretie uretrala
Cultura si identificare fungi-exsudat faringian
Cultura si identificare fungi-raclat lingual
Cultura si identificare fungi-raclat unghial
Cultura si identificare fungi-secretie auriculara
Cultura si identificare fungi-secretie oculara
Cultura si identificare fungi-secretie vaginala
Electroforeza proteinelor serice
Examen citologic al frotiului sanguin
Examen coproparazitologic
Examen microscopic secretie col
Examen microscopic secretie uretrala
Examen microscopic secretie vaginala
Factor reumatoid
Feritina
Fibrinogen
Fier
Fosfataza alcalina - ALKP
Fosfor urinar
Fosfor seric
Free T4
Gamma GT
Giardia antigen materii fecale
Glucoza serica
Glucoza urinara
Grup sanguin 0 AB
Grup sangvin Rh
HAV hepatita A, Ac IgM
HBV ,HBs Antigen - screening
HCV , Ac anti HCV screening
HDL Colesterol

30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
18
25
20
20
20
20
10
40
15
8
9
8
15
25
9
40
6
6
8
9
41
35
65
15

Helicobacter pylori antigen in materii fecale

40

75
76
77

Helicobacter pylori-serologie IgG
Hemoleucograma completa
Hemoragii oculte in fecale

45
16
25

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

HIV 1+2 Ac anti HIV 1+2 -screening
Imunoglobulina E -test calitativ
INR, Timp Quick, AP
LDH
LDL Colesterol
Lipide totale
Magneziu seric
Microalbuminurie
Mycoplasma + Ureaplasma antigen
Potasiu seric
Potasiu urinar
Profil lipidic ( colesterol total,HDL,LDL,VLDL,trigliceride)
Proteina C reactiva
Proteine totale
Proteinurie
PSA (Antigen specific prostatic
Reticulocite numaratoare
Rota + Adenovirus antigen in materii fecale
Rotavirus antigen in materii fecale
RPR (sifilis)
Screening diabet gestational ( 50g / 1h)
Screening diabet gestational ( 75g / 2h)
Sodiu seric
Sodiu urinar
Spermocultura
Spermograma
Sumar urina + sediment
Test de toleranta la glucoza per os
TGO
TGP
Timp de coagulare
Timp de sangerare
TPHA
Trigliceride
Troponina I test rapid, calitativ
TSH
Uree urinara
Uree serica
Urocultura-inclusiv antibiograma
VDRL
VSH

35
15
18
12
15
45
6
22
55
15
15
45
15
8
8
30
8
45
45
8
30
30
15
15
30
70
15
30
7
7
9
9
16
8
35
30
8
6
30
8
9

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 337/SC/03.12.2019 al Președintelui
Consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Resurse Umane
nr.20072/04.12.2019;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 175/20.09.2010 a Consiliului Județean Argeș privind înfiinţarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Județului
Argeș R.A.;
 Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Județului Argeș R.A. nr. 9/23.10.2019;
 Art.18, alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, actualizat;
 Art. 173 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş R.A. nr. 4388/28.11.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., conform
anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A., conform
anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice începând cu data de
01.01.2020, dată la care Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 27/31.01.2019
și Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 130/27.06.2019 se abrogă.
ART.4. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului 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 de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A.;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 269

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 327/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului
județean,
însoțit
de
Raportul
Direcției
Economice
nr.20154/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art.486, alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare
 Hotărârea nr. 10/23.10.2019 a Consiliului de Administrație al Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului
Argeș R.A;
 Art. 8, lit. c) și art. 9, lit. d) din Contractul nr. 17256/29.12.2011 încheiat
între Consiliul Județean Argeș și Regia de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Argeș R.A.
 Art. 173, alin.3, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
 Avizul secretarului general al 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 tarifele practicate de Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș, pentru anul 2020, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A. și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență
hotărârea:

Decizională

va

comunica

 Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
 Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A.;
 Direcției Economice;
 Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernantă Corporativă.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 270

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri Argeş R.A. în relaţia cu Consiliul Judeţean Argeş, pentru anul
2020

Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 339/SC/04.12.2019 al Președintelui
consiliului
județean,
însoțit
de
Raportul
Direcției
Economice
nr.20119/04.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
republicată și actualizată;
 Art. 486 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A.nr. 23/03.12.2019;
 Raportul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A nr.
5874/04.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 tarifele practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A., în relația cu Consiliul Județean Argeș, pentru anul 2020, conform
anexelor nr. 1 - 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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





Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 271

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice
produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca în relația cu Consiliul
Județean Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 341/SC/04.12.2019 al Președintelui
consiliului
județean,
însoțit
de
Raportul
Direcției
Economice
nr.20125/04.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Contractul de Administrare nr. 13398/01.11.2010 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA;
 Contractul de Administrare nr. 8475/24.06.2015 privind darea în
administrare a stației de producere a mixturilor asfaltice;
 Art. 164, alin. 1 și alin. 7, din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016privind achiziţiile publice;
 Art. 486 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A.nr. 24/03.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 formulele de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice
produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca în relația cu Consiliul Județean
Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 5, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Economică și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Serviciului Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă;
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 272

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurii de acordare a unui ajutor de minimis
individual pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.335/SC/03.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Monitorizare Lucrări Publice
și Guvernanță Corporativă nr.20039/04.12.2019;
Având în vedere:
 O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.
21/1996;
 Avizul Consiliului Concurenței nr. 14574/19.11.2020 înregistrat la
Consiliul Județean Argeș cu nr. 19366/26.11.2019;
 Contractul de administrare nr. 13398/01.11.2011 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
 Art. 173, alin. (2), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 procedura de acordare a unui ajutor de minimis individual
pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., sub formă de
subvenție, pentru plata datoriilor restante către furnizori, respectiv alocarea
sumei de 950.000 lei, în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă alocarea sumei de 950.000 lei, în bugetul de venituri și
cheltuieli al Județului Argeș, sub formă de subvenție în vederea efectuării plății
datoriilor restante către furnizori.

ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și
Guvernanță Corporativă și Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





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

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 273

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, a Devizului General și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,,Amenajare
corp clădire spital existent și extindere conform normativelor în vigoare și
extindere corp clădire spital în regim S+P+2E parțial Spitalul de Psihiatrie
,,Sfânta Maria” Vedea, județul Argeș”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.357/SC/04.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr.20246/05.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată și
completată;
 Art. 10, alin. 4 din 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;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 Proiectul Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiție
,,Amenajare corp clădire spital existent și extindere conform normativelor în
vigoare și extindere corp clădire spital în regim S+P+2E parțial Spitalul de
Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea, județul Argeș”, conform anexei nr.1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă Devizul general și Indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Amenajare corp clădire spital existent și extindere
conform normativelor în vigoare și extindere corp clădire spital în regim
S+P+2E parțial Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea, județul Argeș”,
conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Economică, Direcția Tehnică și Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta
Maria” Vedea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice;
 Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta Maria” Vedea.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr.274

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș,
pe anul 2019
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Referatul de aprobare nr. 345/SC/04.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Rapoartele Direcției Economice
nr.20136/04.12.2019 și nr. 20809/12.12.2019;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
 Art. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 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 4216 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. 3, 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.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr.275

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii Centrului de Cultură Brătianu în Centrul de
Cultură ”Dinu Lipatti”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 369/SC/12.12.2019 al Președintelui
consiliului județean, însoțit de Raportul Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățîmânt Turism nr.20803/12.12.2019;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) și art. 5 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, actualizată;
 Art. 2 lit. (c) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, actualizată;
 Solicitarea transmisă Comisiei de atribuire de denumiri a județului Argeș cu
nr. 20771/12.12.2019;
 Solicitarea transmisă Consiliului Local al comunei Leordeni cu nr.
20736/12.12.2019;
 Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Argeș nr.5/12.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului general al 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 schimbarea denumirii Centrului de Cultură Brătianu în
Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti”, instituție publică, cu personalitate juridică,
aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș, CIF 4469540, ce va avea sediul
în imobilul ”Casa Dinu Lipatti”, situat în sat Ciolcești, comuna Leordeni, județul
Argeș.
ART.2. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare
și funcționare ale Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”, conform anexelor nr. 1-3,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice la data finalizării procedurii de
predare a imobilului ”Vila Florica” situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș
către Ministerul Culturii.
ART.4. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism, Serviciul
Resurse Umane și Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti” vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Data astăzi 13.12.2019
Nr. 276

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro
Operator de date personale nr.37708

HOTĂRÂRE
privind revocarea administrării Muzeului Județean Argeș asupra
imobilului “Casa Dinu Lipatti” și darea în administrare a acestui imobil
Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 371/SC/12.12.2019 al Președintelui
Consiliului Județean Argeș, însoțit de Raportul Serviciului Relații Internaționale
Cultură Învățîmânt Turism nr.20826/13.12.2019;
Având în vedere:
 Art.866, art.867, art.868, art.869 și art. 870 din Legea nr.287/2009
privind Codul civil;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.a), art. 297 alin. 1 lit. a, art.
298 și al art. 299, din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 H.G nr. 701/17 septembrie 2019 privind trecerea unui bun imobil din
domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
 Contractul de comodat nr. 8598/14.11.2017/19310/15.11.2017, încheiat
între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în calitate de comodant
şi Consiliul Judeţean Argeş, în calitate de comodatar, pentru imobilul
„Vila Florica”, situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş;
 Solicitarea Ministerului Culturii nr. 8783/20679/11.12.2019;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.272/26.10.2017 privind
acceptarea donației Casa Memorială “Dinu Lipatti”;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 02/08.01.2018 privind darea în
administrare Muzeului Județean Argeș a imobilului Casa Memorială
“Dinu Lipatti”;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea
Muzeului Județean Argeș asupra imobilului Casa Memorială “Dinu Lipatti”,
aflat în domeniul public al Județului Argeș, evidențiat în Anexa nr.1, parte
integrantă la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă darea în administrare Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti” a
imobilului Casa Memorială “Dinu Lipatti”, aflat în domeniul public al Județului
Argeș, evidențiat în Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul
Constantin Dan Manu, să semneze Contractul de administrare, conform Anexei
nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.4. Prezenta hotărâre produce efecte juridice la data finalizării procedurii de
predare a imobilului ”Vila Florica” situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș
către Ministerul Culturii, dată la care se va face și predarea – primirea imobilului
Casa Memorială “Dinu Lipatti”.
ART.5. Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti”, în calitatea sa de titular al dreptului
de administrare, va avea obligația înscrierii în cartea funciară a acestui drept.
ART.6. Direcția Tehnică, Muzeul Județean Argeș și Centrul de Cultură ”Dinu
Lipatti”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Muzeului Județean Argeș;
Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA
Data astăzi 13.12.2019
Nr. 277

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. 277/13.12.2019
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Anexa nr. 2
la Hotărârea consiliului județean nr. 277/13.12.2019
JUDEŢUL ARGEŞ

CENTRUL DE CULTURĂ
Dinu Lipatti

Nr…………/…………..
Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. Părţile contractante
1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2.
Centrul de Cultură Dinu Lipatti, cu sediul în …………….. jud. Argeș,
............................. reprezentat prin dl. ......................... , în calitate de administrator,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298
și al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
precum și al art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, modificată și completată, precum și al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
…………………, părțile au convenit la încheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului:
1. Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Centrului de
Cultură Dinu Lipatti a imobilului “Casa Dinu Lipatti”, situat în com. Leordeni, jud. Argeș,
format din teren în suprafață de 812 mp, împreună cu construcția edificată pe acesta în
suprafață construită de 231 mp, identificat cu nr. cadastral 42, cartea funciară nr. 82303
Leordeni, identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă din Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. ……………., în scopul desfășurării în bune condiții a activității culturale a
acestuia.
2. Bunul care face obiectul prezentului contract se transmite administrare Centrului
Cultural Dinu Lipatti pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la prezentul contract.

III. Durata contractului
1. Prezentul contract de administrare se încheie pe perioadă nedeterminată.

IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:

1.1. să garanteze administratorul Centrul Cultural Dinu Lipatti de evicțiune totală
sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse ale bunului;
1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări
de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Centrul Cultural Dinu Lipatti se obligă:
2.1. să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietar şi să
suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
2.4. să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin
prezentul contract;
3.2. să inspecteze bunul administrat;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunul
mobil.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunul în condiţiile legii.
V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă.
VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală
de
către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul
are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei
despăgubiri proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în
cazul

imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri.
VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a
vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese,
calculate pe baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din
vina sa constatată și dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează
de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei
clauze, împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice
realitatea și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore
și, de asemenea, de încetarea acestei situații.

IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a
propunerilor de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește
modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.
3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe
durata derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa
în mod corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată
nulă să fie înlocuită cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.

X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunului care face
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.

5. Notificările verbale nu se iau în considerare.
XI. Litigii:
1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa
pe cale amiabilă.
2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către
instanțele judecătorești competente.

XII. Dispozitii finale:
Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile
reglementări în domeniu.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.

PROPRIETAR,
JUDEȚUL ARGEȘ

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

ADMINISTRATOR,
CENTRUL CULTURAL
Dinu Lipatti

