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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele
violenţei domestice, a Serviciului de consiliere vocaţională şi a Serviciului grup de
suport pentru victimele violenţei domestice, cu aprobarea Statelor de funcții, precum
și modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 95/SC/24.02.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având în vedere:
 Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice ;
 Art. 173 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș nr.
2415/12.02.2020;
 Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș nr. 4310/11.02.2020;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 69/28.03.2019 privind aprobarea implementarii
si cofinantarii proiectului “VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta”, Cod SMYS
2014+: 128085;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele
violenţei domestice, în oraşul Ştefăneşti, sat Valea Mare, strada Viitorului, nr 55, la parterul
imobilului şi este compusă din 4 camere (3 dormitoare, living, baie, bucătărie).
ART.2. Se aprobă Statul de funcții al Locuinţei protejate pentru victimele violenţei
domestice, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului de consiliere
vocaţională, în oraşul Ştefăneşti, sat Valea Mare, strada Viitorului, nr 55, la etajul 1 al
imobilului în care funcţionează locuinţa protejată.
ART.4. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului de consiliere vocaţională, conform anexei
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului grup de suport pentru
victimele violenţei domestice, în oraşul Ştefăneşti, sat Valea Mare, strada Viitorului, nr 55, la
etajul 1 al imobilului în care funcţionează locuinţa protejată.
ART.6. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului grup de suport pentru victimele violenţei
domestice, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7. Se aprobă organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Direcția Generală
de Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș, dată la care Anexa nr. 1 a Hotărârii
Consiliului Județean Argeș nr. 166/29.08.2019 se abrogă.
ART.9. Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.10. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Argeș;

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

DIRECȚIA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
COMPARTIMENTUL PROTECȚIE SOCIALĂ
Nr.
APROB
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele
violenţei domestice, a Serviciului de consiliere vocaţională şi a Serviciului grup de suport
pentru victimele violenţei domestice, cu aprobarea ștatelor de funcții, precum și
modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 2415/12.02.2020,
reprezentanții DGASPC au transmis Nota de fundamentare nr. 4310/11.02.2020, privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele violenţei
domestice, a serviciului de consiliere vocaţională şi a serviciului grup de suport pentru
victimele violenţei domestice.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 69/28.03.2019 a fost aprobat Acordul
de parteneriat încheiat în vederea implementării proiectului “Venus - Împreună pentru o
viaţă în siguranţă” cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa
prioritară 4, Obiectivul specific 4.4, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, alte 42 instituţii din ţară cu atribuţii în asistenţă socială (DGASPC-uri,
Consilii judeţene, DAS-uri), în calitate de parteneri şi Agenţia Naţională pentru Egalitate de
Şanse între Femei şi Bărbaţi, în calitate de solicitant.
Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” are ca obiectiv general
îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii
violenţei domestice, prin crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate de
locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice, formată din 42 de locuinţe (1
locuinţă protejată în fiecare judeţ, cu o capacitate de 6 locuri/casă), precum şi servicii
integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională.
Proiectul se va derula pe o perioada de 4 ani, respectiv, 04.03.2019 - 04.03.2023,
fiind implicate toate regiunile de dezvoltare ale României, prin 42 de parteneri naţionali.

Pentru derularea activităţilor la nivelul judeţului Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în calitate de partener, are un buget alocat de
1.137.171,60 lei, din care, cofinanţarea este în valoare de 22.743,43 lei.
Având în vedere prevederile Acordului de parteneriat încheiat în vederea
implementării proiectului “Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, prevederile
art.15 alin.(1), lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea combaterea violenţei în
familie, republicată, Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului de
servicii sociale, ale Ordinului nr. 28/2019 privind standardele minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, la
nivelul judeţului Argeş se înfiinţează:
 locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice;
 2 servicii integrate complementare, respectiv: 1 serviciu de consiliere vocaţională şi
1 grup de suport pentru victimele violenţei domestice.
1. Locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice, cod serviciu social 8790 CR-VD
III, va funcţiona cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările
ulterioare, precum şi cele ale Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei
domestice republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Standardul minim de
calitate aplicabil este Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice,
Anexa 3: Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de
lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei
domestice.
Locuinţa protejată are o capacitate de 6 locuri se înfiinţează în fosta locaţie a casei
de tip familial nr 4, desfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 166/29.08.2019,
din oraşul Ştefăneşti, sat Valea Mare, strada Viitorului, nr 55, la parterul clădirii şi este
compusă din 4 camere (3 dormitoare, living, baie, bucătărie). Sumele necesare acoperirii
costurilor pentru renovarea şi dotarea locuinţei protejate cu mobilier, electrocasnice,
cazarmament, echipamente IT, produse de igienă, sistem de monitorizare etc. asigurate din
bugetul proiectului.
Perioada de găzduire în locuinţa protejată este de până la 12 luni, în funcţie de
complexitatea cazului. Prin acest serviciu social se asigură beneficiarilor, persoane victime
ale violenţei domestice, cazare, hrană, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare
vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă,
continuarea/reintegrarea în sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri de ocupare,
reinserţie/acompaniere socioprofesională, oportunităţi de formare/reconversie profesională în
vederea asigurării securităţii personale, a independentei economice şi de a se desprinde din
mediul captiv domestic.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa protejată sunt victime ale
violenţei domestice. Calitatea de victimă a violenţei în familie se va face raportat la art. 5 din
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, incluzând toate formele de violenţă domestică definite
în art.4 al aceleiaşi legi.

Activitatea în cadrul locuinţei protejate se va asigura de către un responsabil
servicii sociale (asistent social), membru în echipa de implementare a proiectului, desemnat
prin Dispoziţia Directorului general nr. 4707 din 21.11.2019.
2. Serviciul de consiliere vocaţională, se va înfiinţa şi va funcţiona într-un spaţiu situat la
etajul 1 al imobilului în care funcţionează locuinţa protejată.
În cadrul serviciul de consiliere vocaţională se vor acorda măsuri de orientare şi
acompaniament care vor contribui la depăşirea situaţiei de vulnerabilitate a victimelor
violentei domestice, în scopul dobândirii independenţei financiare şi integrării socioprofesionale. Serviciile furnizate în cadrul cabinetului de consiliere vocaţională vizează
măsuri de acompaniament care pot contribui la depăşirea situaţiei de vulnerabilitate a
victimelor violenţei domestice.
Serviciile de consiliere vocaţională vor urmări identificarea aptitudinilor,
intereselor, competenţelor victimelor violenţei domestice, evaluarea nivelului de dezvoltare
vocaţională, prin proceduri metodologice specifice, conform inventarelor aptitudinale,
sprijinirea victimelor violenţei domestice în vederea obţinerii unui loc de muncă ţinând cont
de nivelul de pregătire, de caracteristicile psiho-fizice individualizate, colaborarea cu
angajatorii pentru identificarea de locuri de munca vacante şi stabilirea condiţiilor generale şi
specifice ale postului, acordarea de consiliere post-angajare prin gestionarea relaţiei dintre
victimele violenţei domestice şi angajator, în vederea acomodării şi adaptării acestora la
locul de muncă.

Activitatea în cadrul serviciului de consiliere vocațională se va asigura de către un
consilier vocaţional, membru în echipa de implementare a proiectului, desemnat prin
Dispoziţia Directorului general nr. 4707 din 21.11.2019.
3. Serviciul grup de suport se va înfiinţa într-un spaţiu situat la etajul 1 al clădirii în care va
funcţiona locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice.
În cadrul grupului de suport, victimele violenţei domestice vor beneficia de
programe specifice de asistenţă psihologică şi de dezvoltare personală în scopul de a depăşi
situaţia de criză în care se află.
Activitatea în cadrul serviciului grup de suport se va asigura de către un psiholog,
membru în echipa de implementare a proiectului, desemnat prin Dispoziţia Directorului
general nr. 4707 din 21.11.2019.
Pe perioada derulării proiectului, sumele necesare acoperirii costurilor cu salariile,
respectiv contribuţiile datorate de către angajat şi angajator la timpul efectiv lucrat în proiect,
pentru membrii echipei de implementare a Proiectului “VENUS– Împreună pentru o viaţă în
siguranţă!” precum şi cheltuielile de funcţionare a locuinţei protejate sunt prevăzute în
bugetul proiectului.
Urmare celor menționate anterior, supunem spre aprobare includerea pe ordinea de
zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş a proiectului de hotărâre privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele violenţei
domestice, a Serviciului de consiliere vocaţională şi a Serviciului grup de suport pentru
victimele violenţei domestice, cu aprobarea ștatelor de funcții, precum și modificarea
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.

Totodată, anexăm prezentului raport:
- Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
- Ștatul de funcții al Locuinţei protejate pentru victimele violenţei domestice;
- Ștatul de funcții al Serviciului grup de suport pentru victimele violenţei domestice;
- Ștatul de funcții al Serviciului de consiliere vocaţională.

CONSILIER CABINET PREŞEDINTE
Dr. Anci IONESCU

CONSILIER SUPERIOR
Alin STANCIU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni
















Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 100/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
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;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
Art.173, alin.2, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 417/07.06.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.
Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 323/11.02.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2388/24.02.2020;
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 Pneumoftiziologie Leordeni,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul Pneumoftiziologie Leordeni, dată la care Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 20/31.01.2020 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:




Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

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

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
RAPORT
privind aprobarea statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 20 din 31.01.2020, a fost aprobat
statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni a solicitat prin adresa nr. 323
din 11.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2388 din 24.02.2020 aprobarea
statului de funcții, conform anexei.
Statul de funcții a fost elaborat în conformitate cu prevederile: Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 417 din 07.06.2019 pentru modificarea și
completarea structurii organizatorice; O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor
de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; O.M.S. nr.
1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor
medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a
autorităților administrației publice locale; O.M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea
ambulatoriului de specialitate al spitalului; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor
de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare și
incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ şi ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, supunem spre
aprobare iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 20/31.01.2020 se abrogă.
Şef Serviciu,
Ana MINCĂ

Consilier Cabinet Președinte,
dr. Anci IONESCU
Inspector superior
Paul BUŞCU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 101/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art.180 alin. (1) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată și actualizată;
 O.M.S. nr.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 Consiliului Județean Argeș nr. 417/07.06.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni.
 Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni nr. 88/11.02.2020
înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2389/12.02.2020;
 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 și funcționare al Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, dată la care Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 76/30.03.2017 se abrogă.
ART.3. Direcţia Asistență Medicală și Protecție Socială și Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Asistență Medicală și Protecție Socială;
 Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

Consiliul Judeţean Argeş
Direcţia Asistență Medicală Și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU

RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 76 din 30.03.2017 a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni a solicitat prin adresa nr. 88 din
11.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 2389 din 12.02.2020, aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare, conform anexei.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost elaborat în conformitate cu
prevederile: Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 417 din 07.06.2019
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni; Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare și ale altor acte normative
secundare și incidente specifice organizării și funcționării spitalelor.
Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 15 din H.G.
nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008
privind transferul de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, conform anexei.
Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 76 din 30.03.2017 se abrogă.
Anexăm prezentului raport: adresa spitalului nr. 88 din 11.02.2020, precum și
Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului menționat.

Şef Serviciu,
Președinte,
Ana MINCĂ
Consilier juridic,
Aurora TĂNASE

Consilier Cabinet
dr. Anci IONESCU

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind achiziţionarea unor servicii juridice de
consultanţă/asistare/reprezentare
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 102/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere :
 Art.I, alin.2), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 /2012 (*actualizată*)
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
 Art.29,alin.1), lit.d) din Legea nr. 98/2016(*actualizată*) privind achiziţiile
publice;
 Art. 109, alin.3) și art.173, alin.1 lit.f din O.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
 Adresa Teatrului ”Al. Davila” Pitești nr. 262/26.02.2020 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 3339//26.02.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice de
consultanţă/asistare/reprezentare în domeniul dreptului penal în dosarul nr.
4215/1/2015* aflat în curs de soluţionare pe rolul ÎCCJ (Rejudecare-Fond), în
care Consiliul Județean Argeș are calitatea de parte vătămată.
ART.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș,
domnul Constantin - Dan Manu, să semneze contractul de asistență juridică
pentru Consiliul Județean Argeș.

ART.3. Se aprobă achiziţionarea unor servicii juridice de
consultanţă/asistare/reprezentare în domeniul dreptului civil în care Teatrul ,,Al.
Davila” Pitești are calitatea de reclamant/pârât în următoarele dosare:









Dosar nr. 6953/109/2018;
Dosar nr. 3975/109/2019;
Dosarul nr. 6842/109/2018;
Dosarul nr. 6210/109/2018;
Dosarul nr. 12168/280/2019;
Dosarul nr. 4597/109/2019;
Dosarul nr. 5864/109/2019;
Dosarul nr. 4744/109/2018.

ART.4. Se împuternicește domnul Nicolae Poghirc, Managerul Teatrului
,,Al. Davila” Pitești, să semneze contractul de asistență juridică.
ART.5. Direcția Juridică Administrație Publică Locală, Direcția
Economică și Teatrul ,,Al. Davila” Pitești vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
Direcției Economice;
Teatrului ,,Al. Davila” Pitești .

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

DIRECŢIA JURIDICĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

APROB,
PREŞEDINTE,
Constantin - Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

RAPORT
privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă/asistare/reprezentare
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.183/ 30.09.2019 s-a aprobat organigrama şi
statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş.
Faţă de statul de funcţii, în cadrul Direcţiei Juridică Administraţie Publică Locală, Serviciul
Juridic – Contencios, îşi desfăşoară activitatea în prezent consilieri juridici cu drept de reprezentare în
faţa instanţelor judecătoreşti, care nu au experiență în domeniul dreptului penal raportat la
complexitatea cauzei.
Dosarul nr. 4215/1/2015 având ca obiect „infracţiuni de corupţie –Legea nr.78/2000”, unde
calitatea de intimat parte vătămată a avut-o Consiliul Judeţean Argeş, s-a soluționat prin Sentința
Penală nr. 393/27.06.2018 de către Înalta Curte de Casație și Justiție.
Ulterior, s-a formulat apel împotriva sentinței penale mai sus menționată, iar ÎCCJ prin
Decizia penală nr.259/12.11.2019 pronunțată în Dosarul nr.1554/2019 a admis apelurile declarate de
apelanții-intimați, a dispus desființarea sentinței penale apelată și rejudecarea cauzei de către
aceeași instanță.
Având în vedere complexitatea Dosarului nr. 4215/1/2015*, dosar aflat in curs de
soluţionare pe rolul ÎCCJ (Rejudecare-Fond), dosar ce are ca obiect „infracţiuni de corupţie –Legea
nr.78/2000” este impetuos necesar a fi achiziţionate serviciile juridice de consultanţă /asistenţă
/reprezentare în domeniul dreptului penal în acest dosar.
De asemenea, potrivit art. 109, alin.3) din OG nr.57/ 2019 privin Codul Administrativ, oferă
posibilitatea preşedintelui consiliului judeţean să împuternicească un avocat care să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale
respective, în justiţie.
Având în vedere aceste aspecte, apreciem necesară și oportună achiziţionarea de servicii
juridice şi în rejudecarea cauzei ce se află tot pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (stadiul
procesual: Rejudecare Fond).
De asemenea, prin adresa Teatrului ”Al. Davila” Pitești nr. 262/26.02.2020 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 3339//26.02.2020 se solicită inițierea unui proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru consultanță, asistare și
reperezentare în fața instanțelor de judecată în care Teatrul ”Al. Davila” este parte, în următoarele
dosare: Dosarul nr. 6953/109/2018, Dosarul nr. 3975/109/2019, Dosarul nr. 6842/109/2018, Dosarul
nr. 6210/109/2018, Dosarul nr. 12168/280/2019, Dosarul nr. 4597/109/2019, Dosarul nr.
5864/109/2019 și Dosarul nr. 4744/109/2018.

Temeinicia propunerii transmisă prin adresa mai sus menționată este justificată de faptul că
la nivelul instituției Teatrului ”Al. Davila” Pitești figurează în organigrama aprobată prin Hoărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 232/27.09.2018 și în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. 245/28.11.2019, un singur post de consilier juridic cu drept de reprezentare în
fața instanțelor judecătorești, însă din cauza volumului mare de dosare în care Teatrul ”Al. Davila”
Pitești este parte, acesta nu poate face față instrumentării și reprezentării în mod temeinic în fața
instanțelor judecătorești.
Prin dispoziţiile art.I, alin.2), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 /2012 (*actualizată*)
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative, în situaţii temeinic justificate pot fi achiziţionate
servicii de consultanţă/de asistenţă/sau de reprezentare juridică, în condiţiile legii , cu aprobarea
consiliului judeţean, „pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale”.
Potrivit dispoziţiilor art.29,alin.1), lit.d) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)
privind achiziţiile publice, prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect oricare dintre serviciile juridice prevazute la
art. 29, alin.3 din acelaşi act normativ.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă/asistare/reprezentare este fundamentat
din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, sens în care propunem analizarea și supunerea
spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința Consiliului Județean Argeș, în temeiul
art. 182 alin (1), coroborat cu art. 196 alin (1), lit a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.
Totodată, va fi împuternicit Președintele Consiliului Județean Argeș de a semna contractul
de asistență juridică pentru Consiliul Județean Argeș, iar pentru Teatrul ”Al. Davila” Pitești, va fi
împuternicit Managerul instituției, domnul Nicolae Poghirc.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

ȘEF SERVICIU,
Veronica STROE

CONSILIER JURIDIC,
Robert CIORTAN
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș
Analizând Referatul de aprobare nr. 99/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției
Române;
 Art.13 și 19 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;
 Adresa Partidului Social Democraților înregistrată la Consiliul Județean
Argeș cu nr. 3363/26.02.2020;
 Art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Hotărârea consiliului județean nr. 39/25.08.2016 privind validarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș,
cu modificările și completările ulterioare;
 Avizul comisiei de specialitate 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 modificarea și completarea componenței nominale
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, după cum urmează:

a

 Domnul consilier județean Manole Nicolae Marius va deveni membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș și îl va înlocui pe domnul
Mărășoiu Dorin în funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș, Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Argeș precum și Președinte al Comisiei de coordonare, situații de
urgență și pentru petiții din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Argeș.

ART.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 39/25.08.2016, cu completările și modificările ulterioare, se modifică
conform prevederilor art.1.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:







Instituţiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
Direcției Economice;
Serviciului Resurse Umane;
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș;
Domnului consilier județean Manole Nicolae Marius.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Direcția Juridică Administrație Publică Locală
Serviciul Legislativ – Transparenta Decizionala

APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT,
Secretar General al Județului,
Ionel Voica
RAPORT
privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș
Prin Hotărârea nr.39/25.08.2016 Consiliul Județean Argeș a aprobat
componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș.
Având în vedere revocarea domnului consilier judetean Marasoiu Dorin
din calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, este
necesara modificarea și completarea componenței nominale a acestei autorități.
Astfel,prin adresa inregistrata la consiliul judetean cu nr.3363/26.02.2020,
Partidul Social Democrat propune înlocuirea domnului consilier județean
Mărășoiu Dorin cu domnul consilier județean Manole Nicolae Marius, desemnat
ca membru al A.T.O.P. Arges, Președinte al A.T.O.P. Argeș, precum și
Președinte al Comisiei de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii din
cadrul A.T.O.P. Argeș.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de
hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș este fundamentat din punct de vedere al
reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele
specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre
dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința ordinară a Consiliului
Județean Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU
SEF SERVICIU,
Cătălina Predescu
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 96/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. (1) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea bugetului de stat nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020
 O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, actualizată;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;
 Hotărârea nr. 158/25.08.2010 a Consiliului Judeţean Argeş privind înfiinţarea
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș RA;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A. nr. 5/27.02.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Județene
de Drumuri Argeș R.A. pe anul 2020, conform anexelor 1-5, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

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





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

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr. 3421/27.02.2020
APROB,
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Marius NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2020

Infiintata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 158/25.08.2010, Regia Autonoma
Judeteana de Drumuri Arges R.A. functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie
financiara si are ca obiect principal de activitate administrarea retelei de drumuri judetene ce
apartin domeniului public al judetului Arges, data in administrare in baza Contractului nr.
13938/01.11.2010.
Activitatea curenta a Regiei se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli
avizat de Consiliul de Administratie si aprobat de Consiliul Judetean Arges.
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei pentru anul 2020, avizat in
sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.02.2020 prin Hotararea nr. 5/27.02.2020, a
fost elaborat in conformitate cu:
 prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de
fundamentare a acestuia;
 prevederile Ordonantei Guvernului
nr.26/2013 privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari;
 prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

 Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 271/13.12.2019 prin care au fost aprobate
tarifele pentru anul 2020;
 prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice.
Astfel, la partea de venituri a fost propusa suma de 12.190 mii lei, acestea fiind
constituite din:

venituri din lucrari de intretinere si reparatii infrastructura rutiera si lucrari de
investitii in suma de 11.184 mii lei;
 venituri din contravaloarea tarifelor pentru eliberarea acordurilor prealabile si
autorizatiilor necesare executarii de lucrari sau amplasarea unor obiective in zona
drumurilor publice judetene si a tarifelor pentru inchirierea suprafetelor din zona
drumurilor judetene in suma de 50 mii lei;
 venituri din vanzarea de asfalt, mixturi produse la statia de asfalt aflata in cadrul
Districtului Cateasca in suma de 5 mii lei;
 venituri financiare obtinute din dobanzi bancare si alte venituri in suma de 1 mii
lei;
 venituri din subventii in suma de 950 mii lei.
La partea de cheltuieli, pentru anul 2020, s-a propus suma de 13.090 mii lei.
In structura acestora sunt propuse:
 Cheltuieli cu personalul, respectiv cheltuieli cu salariile, contributiile datorate de
angajator in suma de 5.003 mii lei;
 Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 7.825 mii lei;
 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 155 mii lei;
 Alte cheltuieli de de exploatare in suma 107 mii lei.



Proiectul bugetului pe anul 2020 este in conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2)
din OUG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, care
prevede ca in situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de
venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea
veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.
De asemenea, potrivit Programului pentru reducerea platilor restante si a pierderilor
contabile pentru anul 2020 nr. 889/25.02.2020, s-au propus masuri de reducere a pierderii
contabile si financiare, cat si masuri de reducere a platilor restante care fac parte din Planul
de redresare a activitatii economice si financiare a Regiei.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (1), lit. f din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Ordinului nr. 3818/2019 privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici
si Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori
majoritari, va supunem spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare
intocmit privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. potrivit Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU
Sef Serviciu Buget
Impozite Taxe si Venituri
Larisa ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU
Sef Serviciu,
Monitorizare Lucrari Publice
si Guvernanta Corporativa
Catalin SOVAR

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

Nr. 66/PH/24.02.2020
Punctul_7

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe
anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 97/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. (1) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea bugetului de stat nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;
 O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, actualizată;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 175/20.09.2010 privind înfiinţarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş R.A.;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. nr. 1/29.01.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A pe anul
2020, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş R.A. va 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 de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Argeş R.A.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr.3418/27.02.2020
APROB,
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Marius NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Infiintata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 175/2010, Regia de Administrare a
Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. functioneaza pe baza de gestiune
economica si autonomie financiara si are ca obiect principal de activitate administrarea
patrimoniului public si privat al judetului Arges, dat in administrare in baza Contractului nr.
13794/77/28.10.2010.
Activitatea curenta a Regiei se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli
avizat de Consiliul de Administratie si aprobat de Consiliul Judetean Arges.
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei pentru anul 2020, avizat in
sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.01.2020 prin Hotararea nr. 1/29.01.2020, a
fost elaborat in conformitate cu:
 prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
 prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de
fundamentare a acestuia;
 prevederile Ordonantei Guvernului
nr.26/2013 privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect
o participatie majoritara;
 Regulamentul de Organizare si Functionare al Regiei aprobat cu Hotararea
Consiliului Judetean Arges nr. 269/13.12.2019
 Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 270/13.12.2019 prin care au fost aprobate
tarifele pentru anul 2020 .
 prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice.

Astfel, la partea de venituri a fost propusa suma de 12.522 mii lei, acestea fiind
constituite, in cea mai mare parte din venituri de exploatare, respectiv din veniturile estimate
a fi incasate din prestari servicii.
La partea de cheltuieli, pentru anul 2020, s-a propus suma de 11.683 mii lei, ponderea
insemnata fiind propusa la cheltuielile de exploatare (11.682 mii lei), cat si cheltuieli
financiare (1 mii lei).
In structura cheltuielilor de exploatare sunt propuse:
 Cheltuieli cu personalul, respectiv cheltuieli cu salariile, contributiile datorate de
angajator in suma de 10.449 mii lei;
 Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 888 mii lei;
 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 300 mii lei;
 Alte cheltuieli de de exploatare in suma 45 mii lei.
Profitul brut estimat a se realiza la finele anului 2020 este in cuantum de 839 mii lei,
iar cel net de 704 mii lei, rezultat in urma scaderii impozitului pe profit in suma de 135 mii
lei.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (1), lit. f din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Ordinului nr. 3818/2019 privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici
si Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori
majoritari, va supunem spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare
intocmit privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei de
Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. potrivit Anexelor nr. 1, 2,
3, 4 si 5.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

Sef Serviciu Buget
Impozite Taxe si Venituri

Larisa ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

Sef Serviciu,
Monitorizare Lucrari Publice
si Guvernanta Corporativa
Catalin SOVAR

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

Nr. 64/PH/24.02.2020
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD
PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 95/SC/24.02.2020 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. (1) lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea bugetului de stat nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia;
 O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, actualizată;
 O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,
companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul secretarului judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ŞI
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2020, conform anexelor 1-5, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE AG S.R.L. și Direcţia Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizionala va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului – Județul Argeş;
 S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE AG S.R.L.
 Direcţiei Economice.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr 3420/27.02.2020
APROB,
PRESEDINTE,
Dan Constantin MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Ion MINZINA

VIZAT
VICEPRESEDINTE,
Marius NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI

Ionel VOICA

RAPORT
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C.Serviciul Judetean de Paza si Ordine SRL pe anul 2020

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Judetean de
Paza si Ordine SRL pentru anul 2020, a fost elaborat in conformitate cu:
 prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3818/2019
privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si
cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 prevederile Ordonantei Guvernului
nr.26/2013 privind intarirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari
sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
 prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
 prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile
autonome;
Astfel, la partea de venituri a fost propusa suma de 8.446 mii lei, acestea
fiind fundamentate functie de contractele de paza in vigoare .
La partea de cheltuieli, pentru anul 2020, s-a propus suma de 8.186 mii lei.
In structura acestora sunt propuse:

 Cheltuieli cu personalul, respectiv cheltuieli cu salariile, contributiile
datorate de angajator in suma de 8.000 mii lei;
 Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 183 mii lei;
 Alte cheltuieli de de exploatare in suma 3 mii lei.
Profitul brut estimat a se realiza la finele anului 2020 este in cuantum de
260 mii lei, iar cel net de 218 mii lei, rezultat in urma scaderii impozitului pe
profit in suma de 42 mii lei.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (1),
lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Ordinului
nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si
cheltuieli ale operatorilor economici si ale Ordonantei Guvernului nr.26/2013
privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care
statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, va
supunem spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare
intocmit privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al
Serviciului Judetean de Paza si Ordine SRL potrivit Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5.
DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU

SEF SERVICIU,
Larisa ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: ”Modernizare DJ 731 D, km
7+450-19+674, L=12,224 km”, în comunele Coșești, Dârmănești și Pietroșani, județul
Argeș, a documentației tehnice (faza D.A.L.I.), a Devizului General și a indicatorilor
tehnico-economici
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 104/SC/26.02.2020 al Președintelui consiliului
județean;
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, actualizată;
 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 realizarea obiectivului de investiție: ”Modernizare DJ 731 D, km 7+45019+674, L=12,224 km”, în comunele Coșești, Dârmănești și Pietroșani, județul Argeș” în
valoare de 41.940.732,16 lei.
ART.2. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru
obiectivul de investiție: ”Modernizare DJ 731 D, km 7+450-19+674, L=12,224 km”, în
comunele Coșești, Dârmănești și Pietroșani, județul Argeș”, conform anexei nr.1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare DJ 731 D,
km 7+450-19+674, L=12,224 km”, în comunele Coșești, Dârmănești și Pietroșani, județul
Argeș”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare
DJ 731 D, km 7+450-19+674, L=12,224 km”, în comunele Coșești, Dârmănești și Pietroșani,
județul Argeș”, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ -Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECTIA JURIDICA, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

APROBAT,
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Ionel VOICA
VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
la proiectul de hotărare privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitie:”Modernizare DJ 731 D, km 7+450-19+674, L=12,224 km”, in
comunele Cosesti ,Dirmanesti si Pietrosani ,judetul Arges, a documentatiei
tehnice (faza D.A.L.I.),a Devizului General si a indicatorilor tehnicoeconomici;

Scopul realizarii obiectivului de investitii este eliminarea vulnerabilitatilor
constructiei existente(drum) cauzate de factori de risc naturali. Prin realizarea
lucrarilor, se asigura conditii minimale de infrastructura rutiera si, totodata o
dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei de transport
rutier.Proiectul isi propune aducerea structurii rutierea sectorului de drum vizat
la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice a drumului,corectarea
elementelor geometrice, astefel incat sa se incadreze in prevederile legale,
refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale.
Sectorul de drum propus pentru modernizare are o lungime de 12,224 km
si se afla pe teritoriul comunelor Dirmanesti-sat Valea Nandrii, Cosesti-sat
Jupanesti si Pietrosani-sat Ganesti.
Portiunile de drum aflate in extravilan au structura rutiera din pamint si
prezinta alunecari,fagase generate de torenti formati in perioadele
ploioase.Accesurile la proprietatile agricole din aceste zone pornesc din drumul
judetean mentionat.

Starea tehnica actual a drumului nu satisface nici macar cerintele unui
trafic foaret usor.In extravilanul localitatilor, starea tehnica a drumului nu
permite circulatia autoturismelor, intricat, in perioadele cu ploi si ninsori,
ornierajele create in lungul drumului depasesc adincimea de 20 cm.
In satul Valea Nandrii situat in comuna Dirmanesti din judetul Arges,
drumul DJ 731D traverseaza la km 9+893 o vale pentru ape pluviale adunate de
pe versantii din
apropiere pe un pod din beton armat cu o deschidere de 6.60 m si lungime totala
de 8.60m.
Starea de viabilitate a podului este definita, astfel incat sa raspunda la
parametrii tehnici de proiectare a acestora , categoriei drumului pe care sunt
amplasate sis a respecte conditiile impuse de Legea10 privind calitatea in
constructii.
Starea de viabilitate a podurilor este influentata in timp de actiunea
traficului, agresivitatea mediului, calitatea si durabilitatea materialelelor, de
durata de exploatare si activitatea de intretinere.
Pentru aducerea podului la parametrii normali sunt necesare urmatoarele
lucrari:
-desfacerea straturilor caii pana la structura de rezistenta ,demolarea liselor de
parapet pietonal,reparatii cu betoane/mortare special la infrastructuri si
suprastructuri,realizarea unei placi de suprabetonare peste grinzile
existente,realizarea betonului de panta care are rol si de strat suport de
hidroizolatie,realizarea
hodroizolatiei(tip
membrane(
din
materiale
performante,realizarea stratuluide protective a hidroizolatiei conform normelor
in vigoare la data intocmirii documentatiei de executie,refacerea caii de drum
din 2 straturi, realizarea trotuarelor,protectia anticoroziva la suprastructura.
Podetele de pe sectorul de drum DJ 731Dsunt in numar de 29,din care 20
existente si 9 nou proiectate.
Podetele existente , sunt in cea mai mare parte, intr-o stare tehnica
necorespunzatoare.
Podetele nou proiectate vor fi podete prefabricate tip C sau podete
dalate,si podete tubulare.Podetele de subtraversare ale drumurilor laterale atat in
localitati , cat si inafara localitatilor se aleg in functie de sectiunea santului sau a
rigoleisi pot fi tubular sau dalate.
Amenajarea celor 51 de drumuri laterale se va face pe o lungime de 20m
si in functie de imbracamintea existent.
Se vor amenaja 668 de accese la proprietaticu podete tubular de
Dn=400mm.
DJ 731D este un drum de category aIV-a, cu doua benzi de circulatie
.Modernizarea drumului presupune realizarea unui system rutier nou,ce av
suporta volumul de trafic prognozat .Structura rutiera adoptata este:
-4 cm strat de uzura beton asfalticBA16
-6cm binderde criblura BAD 22,4

-15 cm piatra sparta 0-63
-25 cm balast
-scarificare sau sapatura start existent cu reprofilarea stratului rezultat cu
minim 20 cm din pietruirea existenta.
Valoarea totala a investitiei este de 41.940.732,16 lei , din care constructiimontaj 36.084.767,46 lei .
Având în vedere prevederile art.173, alin.(3), lit.f din O.U.G nr.57/2019,
prevederile Legii nr.273/2006- actualizata, precum şi prevederile art.10, alin.(4)
din H.G.nr.907/2016, supunem spre aprobare aprobarea realizarea obiectivului
de investitie:”Modernizare DJ 731 D,km 7+450-19+674,L=12,224 km”, in
comunele Cosesti ,Dirmanesti si Pietrosani ,judetul Arges, a Documentatiei
tehnice-faza D.A.L.I.(Anexa nr.1), a Devizului General(Anexa nr.2) si a
indicatorilor tehnico-economici (Anexa nr.3).

DIRECTOR EXECUTIV
Alin STOICEA

Intocmit:
T.T.

DIRECTOR EXECUTIV
Alisa CIOBANU

JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
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Nr. 74/PH/26.02.2020
Punctul_10
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: ”Construcție pod pe DJ 703B
peste Râul Neajlov în sat Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș”, a documentației
tehnice aferente (faza D.A.L.I.), a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 105/SC/26.02.2020 al Președintelui consiliului
județean;
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, actualizată;
 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 realizarea obiectivului de investiție: ”Construcție pod pe DJ 703B peste
Râul Neajlov în sat Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș” în valoare de 1.472.725,98 lei.
ART.2. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru
obiectivul de investiție: ”Construcție pod pe DJ 703B peste Râul Neajlov în sat Siliștea,
comuna Căteasca, județul Argeș”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiție: ”Construcție pod pe DJ
703B peste Râul Neajlov în sat Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș”, conform anexei
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție”Construcție
pod pe DJ 703B peste Râul Neajlov în sat Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș”, conform
anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ -Transparență Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
 Direcției Economice;
 Direcției Tehnice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEȘ
DIRECŢIA TEHNICĂ
DIRECTIA JURIDICA, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

APROBAT,
PREŞEDINTE,
Constantin Dan MANU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Ionel VOICA
VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT
la proiectul de hotărare privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitie:”Constructie pod pe DJ 703B peste Raul Neajlov in sat Silistea ,in
comuna Cateasca ,judetul Arges”, a documentatiei tehnice aferente(faza
D.A.L.I.),a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici;
Proiectul are drept scop imbunatatirea unei cai de comunicatie peste raul
Neajlov, pe traseul drumului judetean DJ 703B care face legatura intre comuna
Cateasca cu comuna Rociu.
In prezent legatura intre localitatile Silistea-Cateasca si Serbanesti pe DJ
703B la km 78+063 unde drumul judetean traverseaza peste raul Neajlov peste
un pod existent din tuburi de beton cu dejecte dec structura conform Expertizei
Tehnice si insufficient dimensionat conform calculului hidraulic.
Constructia acestui pod va contribui la cresterea gradului de confort
pentru locuitorii zonei respective.De asemenea, aceasta investitie este absolut
necesara si oportuna datorita faptului ca circulatia se face in prezent pe un pod
insuficient dimensionat si pe timp ploios.
Solutia tehnica ce va fi executata este urmatoarea:
-executia unui pod nou din beton pe grinzi pretensionate , cu o singura
deschidere de 13,00 m; latime de 11,4 m; inaltime libera sub grinda de
3,00m(suficienta asigurarii debuseului necesar inclusiv spatiul liber de min

1,00m) pe sistemul culeelor masive din beton si aripi de racordare la
terasamente ale acestora.
Noul pod se va construi aproximativ pe acelasi amplasament .
Valoarea totala a investitiei este de 1.472.725,98 lei , din care constructiimontaj 1.176.765,00 lei .
Având în vedere prevederile art.173, alin.(3), lit.f din O.U.G nr.57/2019,
prevederile Legii nr.273/2006- actualizata, precum şi prevederile art.10, alin.(4)
din H.G.nr.907/2016, supunem spre aprobare aprobarea realizarea obiectivului
de investitie:” Constructie pod pe DJ 703B peste Raul Neajlov in sat Silistea ,in
comuna Cateasca,judetul Arges”, a documentatiei tehnice-faza D.A.L.I.(Anexa
nr.1),a Devizului General(Anexa nr.2) si a indicatorilor tehnicoeconomici(Anexa nr.3);
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