PUNCTUL_2
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcŃii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Arges

Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 4221/28.03.2012 al Serviciului Resurse Umane ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 a
finantelor publice locale ;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata ;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, completata si modificata de Legea
nr. 40/2011;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Arges, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei
hotarari.
ART.2. Directia Economica si Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Compartimentul
hotărârea:

Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

 InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
 Serviciului Resurse Umane;
 Directiei Economice.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________ 2012
Nr. ___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Serviciul Resurse Umane
Nr._____/ ________2012

SE APROBA,
PRESEDINTE
Constantin NICOLESCU

RAPORT
privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Arges
In conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul judetean aproba
organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate si ale institutiilor si serviciilor
publice de interes judetean.
Numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului JudeŃean Arges,
precum şi pentru instituŃiile şi serviciile publice de interes judeŃean este stabilit conform
prevederilor art. III din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare.
Pentru anul 2012 se mentine numarul de posturi aprobate in anul 2011, respectiv 177
posturi.
Supunem spre aprobare si dezbatere plenului Consiliului JudeŃean Arges proiectul de
hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului JudeŃean Arges.

Sef serviciu,
Eliza Mihaela RADULESCU

PUNCTUL_3
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 329/15.03.2012 al Muzeului Judetean Arges ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicata;
 Legea nr. 488/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Muzeului Judetean
Arges, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Muzeului
Judetean Arges, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 78/01.07.2005.
ART.3. Muzeul Judetean Arges, Directia Economica si Serviciul Resurse Umane
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice.
Muzeului Judetean Arges.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_4
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu” Arges
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 2243/20.02.2012 al Bibliotecii Judetene „Dinicu
Golescu” Arges ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Bibliotecii Judetene
„Dinicu Golescu” Arges, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a
prezentei hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii
Judetene „Dinicu Golescu” Arges, conform anexei 3, parte integranta a prezentei
hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 108/19.09.2005.
ART.3. Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu” Arges, Directia Economica si
Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice.
Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu” Arges.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_5
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 3671/16.03.2012 al Muzeului Viticulturii si
Pomiculturii Golesti ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice;
 Legea nr. 488/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Muzeului Viticulturii si
Pomiculturii Golesti, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a
prezentei hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Muzeului
Viticulturii si Pomiculturii Golesti, conform anexei 3, parte integranta a prezentei
hotarari.
ART.2. . Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 23/27.01.2011.
ART.3. Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti, Directia Economica si
Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice.
Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_6
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Teatrului „Al. Davila” Pitesti

Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 452/20.03.2012 al Teatrului „Al. Davila” Pitesti ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007
privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si
desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Teatrului „Al. Davila”
Pitesti, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Teatrului „Al.
Davila” Pitesti, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 62/26.05.2006 .

ART.3. Teatrul „Al. Davila” Pitesti, Directia Economica si Serviciul Resurse
Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice;
Teatrului „Al. Davila” Pitesti.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_7
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Centrului pentru Promovarea si Conservarea
Culturii Traditionale Arges
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 3370/12.03.2012 al Centrului pentru Promovarea
si Conservarea Culturii Traditionale Arges;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea
activitatii asezamintelor culturale
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Centrului pentru
Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges, pe anul 2012, conform
anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului
pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges, conform anexei 3,
parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 80/16.06.2004 .

ART.3. Centrul pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges,
Directia Economica si Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice;
Centrului pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_8
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Centrului de Cultura Bratianu
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 3656/19.03.2012 al Centrului de Cultura Bratianu;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea
activitatii asezamintelor culturale
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Centrului de Cultura
Bratianu, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei
hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de
Cultura Bratianu, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 79/01.07.2005 .
ART.3. Centrul de Cultura Bratianu, Directia Economica si Serviciul Resurse
Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice;
Centrului de Cultura Bratianu.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_9
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 110/14.03.2012 al Scolii Populare de Arte si
Meserii Pitesti ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, modificata si completata;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea
activitatii asezamintelor culturale
 Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2007
privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si
desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
 Legea invatamantului nr. 1/2011;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Scolii Populare de Arte si
Meserii Pitesti, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei
hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Populare
de Arte si Meserii Pitesti, conform anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 93/23.06.2010 .

ART.3. Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti, Directia Economica si Serviciul
Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice;
Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________
Nr. ___

PUNCTUL_10
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor
Arges
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean, precum şi Raportul nr. 4046/23.03.2012 al Directiei Judetene pentru
Evidenta Persoanelor Arges ;
Având în vedere :
 Art. 91, alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
adminstraŃiei publice locale, republicata;
 O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 a
finantelor publice locale ;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata ;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 Adresa ANFP nr. 1627100/23.03.2012.
 Avizul D.E.P.A.B.D. Bucuresti nr.3478402/05.03.2012;
 Avizul secretarului judetului Arges
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.(1). Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii ale Directiei Judetene pentru
Evidenta Persoanelor Arges, pe anul 2012, conform anexelor 1 si 2, parte
integranta a prezentei hotarari.
(2). Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei
Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges, conform anexei 3, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 71/17.12.2004 .

ART.3. Directia Judeteana pentru Evidenta Persoanelor Arges,
Directia
Economica si Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul
hotărârea:





Legislativ - TransparenŃa Decizională va comunica

InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice.
Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi________ 2012
Nr. ___

PUNCTUL_11
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare si functionare ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive si Raportul nr. 284/15.02.2012 al Unitatii de
Asistenta Medico-Sociala Suici;
Avand in vedere:
 Art. 91, alin. (1), lit a) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraŃiei
publice locale, republicata;
 Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice;
 Art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate
in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile
de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta
medicala comunitara;
 Ordinul MS nr. 1778/2006 privind normativele de personal;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
 Avizul secretarului judeŃului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE :
ART.1. (1) Se aproba organigrama si statul de functii ale Unitatii de Asistenta
Medico-Sociala Suici pe anul 2012, potrivit anexelor 1- 2, parte integranta din
prezenta hotarare.
(2) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Unitatii de
Asistenta Medico-Sociala Suici, conform anexei 3, parte integranta a prezentei
hotarari.

ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 50/17.04.2008 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici isi
inceteaza aplicabilitatea.
ART.3. Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
ART.4. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici
 Directiei Economice;
 Serviciului Resurse Umane;
 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges.

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU
Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi _____________2012
Nr. ____

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici
Nr. 284/ 15.02.2012
Raport de fundamentare
al organigramei , statului de functii si regulamentului de organizare si functionare al
U.A.M.S. Suici

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici functioneaza cu un numar de 95 posturi
aprobate prin hotararea nr. 104/28.06.2011 de aprobare a organigramei si a statului de functii si
pe baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin hotararea nr. 50/17.04.2008.
Din totalul de 95 posturi contactuale, 5 sunt de conducere si 90 de executie, ocupate 61 si 34
vacante.
In anul 2011 statul de functii a suferit modificari ca urmare a promovarilor in grade si
trepte profesionale potrivit statutelor si Regulamentului aprobat prin dispozitia nr.568/
16.11.2011 a presedintelui consiliului judetean si a avansarilor in gradatia de vechime in munca.
Pe parcursul anului a fost ocupat pe perioada determinata un post temporar vacant pe functia de
asistent medical generalist. Au fost promovate in grad si treapta profesionala, prin examen, un
numar de 10 salariati, din care unul cu studii superioare, unul cu studii medii si opt muncitori.
Toate modificarile aduse statului de functii au fost facute cu respectarea Legii-cadru
284/2010, 285/2010, normelor de aplicare, regulamentelor si statutelor proprii. Nu se modifica
numarul total de posturi de conducere sau de executie.
In organigrama nu se modifica decat titulul compartimentului contabilitate in ,,
Compartimentul contabilitate si achizitii publice”.
In ceea ce priveste Regulamentul de organizare si functionare se modifica tinand cont de
legile si reglementarile aparute ulterior in domeniul salarizarii, normarii personalului, organizarii
domeniului sanatate.
Obiectivele principale ale unitatii pot fi atinse , in raport cu cerintele actuale, prin
eficientizarea si corelarea activitatii cu actele normative.
S-au inclus in noul Regulament urmatoarele :
- s-au introdus precizari privind durata internarii, serviciile medicale si de ingrijire asigurate,
domeniul de activitate, categoria in care este inclusa unitatea;
- s-a prevazut organizarea unitatii pe servicii si compartimente, pe activitati si sarcini definite,
numarul de paturi pe activitati, modul de organizare al lucrului si de asigurare a controlului;
- au fost introduse noi atributii si sarcini specific compartimentelor;
- s-a prevazut organizarea activitatii pe procedure operationale specifice.
Avand in vedere necesitatea alinierii prevederii actelor normative in vigoare si tinand
seama de numarul mare al modificarilor necesare a fi aduse Regulamentului existent, s-a
elaborate un nou Regulament de organizare si functionare al unitatii.
Director
Vasile Enachescu-Neacsa
Responsabil resurse umane
Daniela Tinca

PUNCTUL_12
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de
organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean, Raportul nr. 6293/20.03.2012 al Directiei Generale de Asistenta Socială
şi ProtecŃia Copilului;
Avand in vedere:
 Legea nr. 215/2001 a adminstraŃiei publice locale, republicata;
 Hotărârea nr. 78/23.06.2010 a Consiliului JudeŃean Argeş privind modificarea
si completarea Regulamentului de organizare si functionare a DirecŃiei Generale
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Argeş.
 Hotărârea nr. 72/30.05.2011 a Consiliului JudeŃean Argeş privind aprobarea
organigramei DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului
Arge si statelor de functii ale aparatului propriu si unitatilor subordonate .
 H.G. nr.1434/2004 republicată şi actualizată privind atributiile si Regulamentulcadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si
protectia copilului
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
 Avizul secretarului judeŃului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE :
ART.1. (1) Se aproba organigrama si statul de functii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Argeş pe anul 2012, potrivit anexelor 1- 2,
parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al DirecŃiei
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Argeş, conform anexei 3, parte
integranta a prezentei hotarari.

ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 117/21.07.2011.
ART.3. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.4. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi _____________2012
Nr. _____

PUNCTUL_13
CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii Şcolii Speciale
Valea Mare - Oraş Ştefăneşti
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean si Raportul nr. 3728/16.03.2012 al Compartimentului Invatamant;
Având in vedere:
 Art. 91 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale;
 Art. 2 lit c din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003 ;
 O.M.E.C.T.S. nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si completarea
O.M.E.C.T.S. nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire
a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant
preuniversitar;
 Adresa nr. 424/09.03.2012 a Şcolii Speciale Valea Mare - Oraş Ştefăneşti;
 Avizul Comisiei de atribuire de denumiri nr. 2/10649/17.01.2012;
 Avizele comisiilor de specialitate K4 şi K5,
 Avizul secretarului judeŃului ;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Incepand cu anul scolar 2012-2013 Şcoala Speciala Valea Mare Ştefăneşti va avea urmatoarea denumire:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Localitatea
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

Centru Şcolar de EducaŃie Incluzivă
Sfânta Filofteia
Ştefăneşti
PRI, GIM, PROF, LIC TEH/SPE
Str. Cavalerului
0248.211663/0248.211663
s_scoalaspecialavaleamare@yahoo.com

ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 6/30.01.2012.
ART.3. Compartimentul Invatamant si Şcoala Speciala Valea Mare - Ştefăneşti
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul Legislativ – TransparenŃa Decizională va comunica
hotărârea:
 InstituŃiei prefectului judeŃului Argeş;
 Compartimentului Invatamant;
 Şcolii Speciale Valea Mare - Ştefăneşti.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi _________ 2012
Nr. ____

CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
Compartimentul ÎnvăŃământ
APROB
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU
VIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SIMONA OPRESCU BUCURA

Raport
În conformitate cu prevederile O.G. 63/2002, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 48/2003, consiliile judeŃene aprobă prin hotărâre denumirile obiectivelor de
interes judeŃean (O.G. 63/2002 - art. 2, lit. c).
Potrivit prevederilor O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011 (art. 7):
„Modificările denumirilor unităŃilor de învăŃământ special liceal şi special postliceal se
realizează de către consiliile judeŃene...”
În baza actelor normative indicate mai sus şi ca urmare a solicitării transmise de Şcoala
Specială Valea Mare prin Adresa nr. 34/10.01.2012, Consiliul JudeŃean Argeş a adoptat
Hotărârea nr. 6/30.01.2012 prin care s-a aprobat noua denumire a şcolii, ce urma să-i
fie atribuită acesteia începând cu anul şcolar 2012-2013.
Întrucât în luna februarie a.c. s-a emis un nou ordin, respectiv Ordinul nr.
3283/17.02.2012 pentru modificarea şi completarea O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011,
Consiliul de AdministraŃie al unităŃii de învăŃământ s-a reunit din nou, în ziua de
07.03.2012, şi a rediscutat denumirea şcolii în lumina noilor reglementări.
Ca urmare, prin Adresa nr. 424/09.03.2012, Şcoala Specială Valea Mare solicită
aprobarea Consiliului JudeŃean Argeş pentru noua denumire, stabilită potrivit Ordinului
nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea şi completarea O.M.E.C.T.S. nr.
6564/13.12.2011:
Unitate de învăŃământ special: SPE
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Localitatea
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

Centru Şcolar de EducaŃie Incluzivă
Sfânta Filofteia
Ştefăneşti
PRI, GIM, PROF, LIC TEH/SPE
Str. Cavalerului
0248.211663/0248.211663
s_scoalaspecialavaleamare@yahoo.com

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Dumneavoastră înscrierea pe
ordinea de zi a şedinŃei Consiliului JudeŃean Argeş a proiectului de hotărâre privitor la
atribuirea, începând cu anul şcolar 2012-2013, a denumirii propuse de Şcoala Specială
Valea Mare din oraşul Ştefăneşti în baza Ordinului nr. 3283/17.02.2012 pentru
modificarea şi completarea O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011.
Coordonator compartiment,
Florina Ionescu
Întocmit,
L. Enescu

PUNCTUL_14
CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii Şcolii Speciale Costesti
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean si Raportul nr. 3725/16.03.2012 al Compartimentului Invatamant;
Având in vedere:
 Art. 91 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale;
 Art. 2 lit c din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003 ;
 O.M.E.C.T.S. nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si completarea
O.M.E.C.T.S. nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire
a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant
preuniversitar;
 Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Arges nr. 23/28.02.
2012;
 Adresa nr. 194/13.03.2012 a Şcolii Speciale Costeşti;
 Avizele comisiilor de specialitate K4 şi K5,
 Avizul secretarului judeŃului ;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Incepand cu anul scolar 2012-2013 Şcoala Speciala Costeşti va avea
urmatoarea denumire:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Localitatea
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

Şcoala Gimnazială Specială
Sfântul Stelian
Costeşti
GIM/SPE
Str. Morii, nr. 7 A, Costeşti, jud. Argeş
0248/673398; 0248/673398
scoalaspecialacostestiarges@yahoo.com

ART.2. Compartimentul Invatamant, Şcoala Speciala Costesti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Compartimentul Legislativ – TransparenŃa Decizională va comunica
hotărârea:
 InstituŃiei prefectului judeŃului Argeş;
 Compartimentului Invatamant;
 Şcolii Speciale Costesti.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi _________ 2012
Nr. ____

CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
Compartimentul ÎnvăŃământ
APROB
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU
VIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SIMONA OPRESCU BUCURA

Raport
În conformitate cu prevederile O.G. 63/2002, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 48/2003, consiliile judeŃene aprobă prin hotărâre denumirile obiectivelor de
interes judeŃean (art. 2, lit. c).
Prin Adresa nr. 194/13.03.2012, Şcoala Specială Costeşti solicită aprobarea Consiliului
JudeŃean Argeş pentru noua denumire a şcolii, adoptată de Consiliul de AdministraŃie al
unităŃii în şedinŃa din data de 07.03.2012.
Astfel, potrivit prevederilor Ordinul nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea şi
completarea O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011, Şcoala Specială Costeşti propune ca,
începând cu anul şcolar 2012-2013, să primească denumirea următoare:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Localitatea
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

Şcoala Gimnazială Specială
Sfântul Stelian
Costeşti
GIM/SPE
Str. Morii, nr. 7 A, Costeşti, jud. Argeş
0248/673398; 0248/673398
scoalaspecialacostestiarges@yahoo.com

Având în vedere cele arătate, supunem aprobării Dumneavoastră înscrierea pe ordinea
de zi a şedinŃei Consiliului JudeŃean Argeş a proiectului de hotărâre privitor la atribuirea
Şcolii Speciale Costeşti, aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Argeş, a denumirii
indicate mai sus.
Coordonator compartiment,
Florina Ionescu
Întocmit,
L. Enescu

PUNCTUL_15
CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii Gradinitei Speciale Pitesti
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean si Raportul nr. 3727/16.03.2012 al Compartimentului Invatamant;
Având in vedere:
 Art. 91 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale;
 Art. 2 lit c din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003 ;
 O.M.E.C.T.S. nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si completarea
O.M.E.C.T.S. nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire
a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant
preuniversitar;
 Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Arges nr. 23/28.02.
2012;
 Adresa nr. 215/07.03.2012 a Gradinitei Speciale Piteşti;
 Avizele comisiilor de specialitate K4 şi K5,
 Avizul secretarului judeŃului ;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Incepand cu anul scolar 2012-2013 Gradinita Speciala Piteşti va avea
urmatoarea denumire:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente istorice,
politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Denumirea localităŃii
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

GrădiniŃa specială
Sf. Elena
Piteşti
PRE/SPE
Str. Frasinului, nr. 10
0248/274950; 0248/274950
grsptrivale@yahoo.com

ART.2. Compartimentul Invatamant si Gradinita Speciala Piteşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Compartimentul Legislativ – TransparenŃa Decizională va comunica
hotărârea:
 InstituŃiei prefectului judeŃului Argeş;
 Compartimentului Invatamant;
 Gradinitei Speciale Piteşti.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi _________ 2012
Nr. ____

CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
Compartimentul ÎnvăŃământ
APROB
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU
VIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SIMONA OPRESCU BUCURA

Raport
În conformitate cu prevederile O.G. 63/2002, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 48/2003, consiliile judeŃene aprobă prin hotărâre denumirile obiectivelor de
interes judeŃean (art. 2, lit. c).
Prin Adresa nr. 215/07.03.2012, înregistrată la Consiliul JudeŃean Argeş cu nr.
3339/12.03.2012, GRĂDINIłA SPECIALĂ PITEŞTI solicită aprobarea Consiliului
JudeŃean Argeş pentru noua denumire adoptată – în virtutea prevederilor Ordinului nr.
3283/17.02.2012 pentru modificarea şi completarea O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011 de Consiliul de AdministraŃie al unităŃii în şedinŃa din data de 07.03.2012. Astfel, se
propune ca actuala GrădiniŃă Specială Piteşti să primească, începând cu anul şcolar
2012-2013, denumirea următoare conform machetei:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente istorice,
politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Denumirea localităŃii
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

GrădiniŃa specială
Sf. Elena
Piteşti
PRE/SPE
Str. Frasinului, nr. 10
0248/274950; 0248/274950
grsptrivale@yahoo.com

Având în vedere cele arătate, supunem aprobării Dumneavoastră înscrierea pe ordinea
de zi a şedinŃei Consiliului JudeŃean Argeş a proiectului de hotărâre privitor la atribuirea
GrădiniŃei Speciale Piteşti, aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Argeş, a denumirii
indicate mai sus.
Coordonator compartiment,
Florina Ionescu
Întocmit,
L. Enescu

PUNCTUL_16
CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii Centrului Şcolar Special Câmpulung
Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeŃean si Raportul nr. 3726/16.03.2012 al Compartimentului Invatamant;
Având in vedere:
 Art. 91 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale;
 Art. 2 lit c din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003 ;
 O.M.E.C.T.S. nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si completarea
O.M.E.C.T.S. nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire
a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant
preuniversitar;
 Adresa nr. 360/08.03.2012 a Centrului Şcolar Special Câmpulung;
 Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Arges nr.
23/28.02.2012;
 Avizele comisiilor de specialitate K4 şi K5,
 Avizul secretarului judeŃului ;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Incepand cu anul scolar 2012-2013 Centrul Şcolar Special Câmpulung va
avea urmatoarea denumire:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Localitatea
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

Centru Şcolar de EducaŃie Incluzivă
Sf. Nicolae
Câmpulung
PRI, GIM, PROF, LIC TEH/SPE
Str. Negru Vodă, nr. 87
0248.512636
centrul_scolarspecial@yahoo.com

ART.2. Incepand cu anul scolar 2012-2013 structura arondata a Centrului Şcolar
Special Câmpulung va avea denumirea
Centrul Şcolar de EducaŃie Incluzivă „Sf. Nicolae”
Centrul de zi „Marina”
Denumirea nivelului şcolarizat: PRE, PRI, GIM/SPE
Curtea de Argeş, Strada Victoriei, nr. 5

ART.3. Compartimentul Invatamant, Centrul Şcolar Special Câmpulung si Centrul
de zi Marina vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul Legislativ – TransparenŃa Decizională va comunica
hotărârea:
 InstituŃiei prefectului judeŃului Argeş;
 Compartimentului Invatamant;
 Centrului Şcolar Special Câmpulung;
 Centrului de zi Marina.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi _________ 2012
Nr. ____

CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
Compartimentul ÎnvăŃământ
APROB
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU
VIZAT
VICEPREŞEDINTE,
SIMONA OPRESCU BUCURA

Raport
În conformitate cu prevederile O.G. 63/2002, aprobată prin Legea nr. 48/2003, consiliile
judeŃene aprobă prin hotărâre denumirile obiectivelor de interes judeŃean (O.G. 63/2002
- art. 2, lit. c).
Potrivit prevederilor O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011 (art. 7):
„Modificările denumirilor unităŃilor de învăŃământ special liceal şi special postliceal se
realizează de către consiliile judeŃene...”
Prin Adresa nr. 360/08.03.2012, Centrul Şcolar Special Câmpulung (PJ) solicită
aprobarea Consiliului JudeŃean Argeş pentru noua denumire a unităŃii de învăŃământ,
adoptată de Consiliul de AdministraŃie al centrului în şedinŃa din data de 08.03.2012, în
conformitate cu Ordinului nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea şi completarea
O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011.
Astfel, potrivit Ordinului nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea şi completarea
O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.201, actualul Centru Şcolar Special Câmpulung va primi
denumirea din macheta următoare:
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământ special
Numele (nume de personalitate ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de altă natură)/nr.
Localitatea
Nivelul şcolarizat/învăŃământ special
Adresa
Tel./fax/e-mail

Centru Şcolar de EducaŃie Incluzivă
Sf. Nicolae
Câmpulung
PRI, GIM, PROF, LIC TEH/SPE
Str. Negru Vodă, nr. 87
0248.512636
centrul_scolarspecial@yahoo.com

În mod corespunzător, pentru structura şcolară arondată (AR) Centrul de zi „Marina”
Curtea de Argeş s-a propus denumirea:
Centrul Şcolar de EducaŃie Incluzivă „Sf. Nicolae”
Centrul de zi „Marina”
Denumirea nivelului şcolarizat: PRE, PRI, GIM/SPE
Curtea de Argeş, Strada Victoriei, nr. 5

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Dumneavoastră înscrierea pe
ordinea de zi a şedinŃei Consiliului JudeŃean Argeş a proiectului de hotărâre privitor la
atribuirea denumirilor propuse pentru Centrul Şcolar Special Câmpulung şi pentru
structura sa din Curtea de Argeş.
Coordonator compartiment,
Florina Ionescu
Întocmit,
L. Enescu

PUNCTUL_17
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea eliberarii licenŃei de traseu şi a caietului de sarcini aferent,
pentru servicii de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee judetene
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 3969/22.03.2012 al Autoritatii Judetene de Transport ;
Avand in vedere:
 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
 Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local si a
Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local, modificat
prin Ordinul MAI nr. 182/2011;
 Hotărârea Consiliului JudeŃean Argeş nr. 48/09.04.2008 prin care a fost
aprobat Programul judeŃean de transport persoane prin curse regulate pentru
perioada 2008-2011 ;
 Avizul comisiilor de specialitate K3, K5;
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba elibererea licenŃelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente,
pentru servicii de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele judetene cuprinse in anexa , parte integranta din prezenta
hotarare.

ART.2. Autoritatea Judeteana de Transport, Directia Administratie Publica Comunitati Locale si Agentia ARR Arges vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 InstituŃiei Prefectului judetului Argeş;
 Autoritatii Judetene de Transport ;
 Directiei Administratie Publica Comunitati Locale ;
 Agentiei ARR Arges;

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi ____________ 2012
Nr. _____

CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
Autoritatea Judeteana de Transport
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
Constantin NICOLESCU
DE ACORD,
VICEPRESEDINTE,
Simona BUCURA OPRESCU

RAPORT
Privind aprobarea eliberarii licenŃei de traseu şi a caietului de sarcini
pentru servicii de transport public judeŃean de persoane prin curse
regulate speciale pe trasee judetene
- conform anexei 1 Potrivit prevederilor :
Legii 92/2007 (modificata si completata de Legea 163/2011) a
serviciilor de transport public local ;
şi ale Ordinului M.I.R.A. nr.353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I.
nr.182/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare ale acesteia,
art.33, art.34 si art.35, astfel:
”ART.

33

(1) În vederea obŃinerii unei licenŃe de traseu pentru un serviciu de transport
public, local sau judeŃean, dupã caz, prin curse regulate speciale, operatorul de
transport rutier va depune la autoritãŃile administraŃiei publice locale din comune,
oraşe şi municipii sau la autoritãŃile administraŃiei publice de la nivel judeŃean,
dupã
caz,
un
dosar
care
va
cuprinde:
a)
cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectueazã traseul şi capacitatea de transport a
acestora;
c) copiile conforme ale licenŃei de transport, într-un numãr egal cu cel al
vehiculelor
prezentate
în
listã;
d) graficul de circulaŃie propus, care trebuie sã fie în concordanŃã cu programul
de începere/încheiere a activitãŃilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din

schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul;
graficul de circulaŃie va cuprinde sensurile în care se transportã persoanele pentru
începerea activitãŃilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la
încheierea
activitãŃilor/ieşirea
din
schimb;
e) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii
transportului, din care sã rezulte programul de începere/încheiere a activitãŃilor,
respectiv
programul
de
intrare/ieşire
din
schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexã la contractul de transport, vizat de
beneficiar.
(2) Contractul prevãzut la alin. (1) lit. e) se va încheia cu fiecare beneficiar al
transportului, cursa putându-se executa pentru mai mulŃi beneficiari, dacã sunt
îndeplinite
cumulativ
urmãtoarele
condiŃii:
a) graficul de circulaŃie propus este identic pentru toŃi beneficiarii transportului
şi
este
aprobat
de
toŃi
beneficiarii
transportului;
b) programul de începere/încheiere a activitãŃilor, respectiv programul de
intrare/ieşire din schimb este identic pentru toŃi beneficiarii transportului;
c) beneficiarii transportului îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi perimetru sau
într-un perimetru învecinat şi sunt în relaŃii comerciale directe ori indirecte, care
justificã necesitatea corelãrii şi optimizãrii transportului angajaŃilor;
d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectueazã traseul
permite transportul angajaŃilor nominalizaŃi de toŃi beneficiarii transportului.
ART.
34
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului,
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autoritãŃilor
administraŃiei publice locale ori judeŃene, dupã caz, analizeazã documentele
depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiŃiile pentru efectuarea
transportului public local sau judeŃean de persoane prin curse regulate speciale pe
acel traseu, sã dispunã eliberarea licenŃei de traseu sau sã comunice în scris refuzul
motivat,
dupã
caz.
ART.
35
(1) LicenŃa de traseu se elibereazã operatorului de transport rutier într-un numãr
egal cu numãrul de vehicule necesare efectuãrii traseului, dupã prezentarea
avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din
cadrul autoritãŃilor administraŃiei publice locale ori judeŃene, dupã caz, pentru
staŃiile
utilizate
pentru
urcarea/coborârea
persoanelor
transportate.
(2) StaŃiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul
transportului local sau judeŃean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele
decât staŃiile publice şi trebuie sã asigure condiŃii minime de siguranŃã pentru
persoanele transportate. ”

Transportul public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale se
efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenŃei de traseu eliberate de
autorităŃile administraŃiei publice de la nivel judeŃean în a căror rază administrativă
se află traseul respectiv, cu avizul AutorităŃii Rutiere Române - A.R.R..
Transportul public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale poate
fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un
beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul
copiilor, elevilor şi studenŃilor la şi de la instituŃiile de învăŃământ, transportul
salariaŃilor la şi de la instituŃiile la care sunt angajaŃi sau pentru transportul
angajaŃilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.
Având în vedere:
• solicitarile operatorilor de transport rutier, conform opisului cu
documentele necesare obŃinerii licenŃei de traseu pentru curse regulate
speciale;
• avizele primite de la ARR – AgenŃia Argeş, înregistrate la sediul Consiliului
JudeŃean Argeş;
• avizele pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de
transport din cadrul autoritãŃilor administraŃiei publice locale pentru traseele
din anexa 1;
• faptul ca documentele depuse corespund Legii 92/2007 (modificata de
Legea 163/2011) a serviciilor de transport public local şi Ordinului M.I.R.A.
nr.353/2007 (modificat de Ordinul M.A.I. nr.182/2011) pentru aprobarea
Normelor de aplicare ale acesteia,
vă rugam să aprobaŃi eliberarea licenŃelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeŃean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele din anexa 1.
FaŃă de cele prezentate, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului JudeŃean Argeş.

Vizat juridic,
Director Executiv
Alisa CIOBANU
Şef Birou,
Romus UNGUREANU

ANEXA la HOTARAREA CJ ARGES nr._______/28.03.2012__________________________
privind aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeten

Operatorul de transport

Denumirea traseului judetean

S.C. COSTY DORINEL TRANS S.R.L.

1.Traseu: Costesti - Lunca Corbului IP Automatic Design SRL

S.C. DUMITRESCU MIDTRANS S.R.L.

1.Traseu: Pitesti SC Leoni Wiring Systems SRL - Valea Marului - Costesti Valsan

S.C. LARISA ADINA COMP S.R.L

1. Traseul: Mioveni - Stalpeni - Titesti - Ciumesti SC VEL Ambalaje SRL
1. Traseu: Albestii de Arges - Curtea de Arges - Pitesti SC Trustul de Constructii Civile si Industriale Arges SRL

S.C. VILIANA EXPRES S.R.L.
2. Traseu: Costesti Valsan - Pitesti SC Trustul de Constructii Civile si Industriale Arges SRL
S.C. ALPIN STAR S.R.L
S.C. CONTINENTAL FAST LINE S.R.L.
S.C. MONDIMPEX NIMBUS S.R.L.

1.Traseu:Leoni Bascov - Depozitelor Pitesti - Costesti - Izvoru PECO
1. Traseu:Aninoasa - Mioveni - Pitesti SC Leoni Wiring Systems SRL
2. Traseu:Aninoasa - Mioveni - Bascov - Pitesti SC Leoni Wiring Systems SRL
1. Traseu:Pitesti Parcare SC MONDIMPEX NIMBUS SRL - Leresti Cabana Voina
2. Traseu:Pitesti Parcare SC MONDIMPEX NIMBUS SRL - Barla Scoala

S.C. LAURIOTOP SHOW S.R.L

1. Traseu:Curtea de Arges - Baiculesti SC EASTERN EUROPE ILUMINATIONS SRL

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.

1. Traseu:Pitesti Prundu - Pitesti Exercitiu - Bascov SC Leoni Wiring Systems SRL
2. Traseu:Pitesti Trivale - Pitesti Gavana - Bascov SC Leoni Wiring Systems SRL

S.C. MONTANA S.A.

1. Traseu:Campulung - Valea Mare - Grui - Poienari - Lazaresti SC FONTANA PIETRO ROMANIA SRL
2. Traseu:Campulung - Valea Mare - Fabrica de mobila - Lazaresti SC FONTANA PIETRO ROMANIA SRL

PUNCTUL_18
CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges
pe anul 2012

Consiliul JudeŃean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 4101/26.03.2012 al DirecŃiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012;
 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale,
 Avizul comisiilor de specialitate K1, K5;
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aproba actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea
proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2012, potrivit anexelor 1-2, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. Se aproba utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2011 a
sumei de 630.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 3. Se aprobă alocarea de sume unitatilor administrativ-teritoriale, conform
anexelor 3 - 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.4. DirecŃia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Compartimentul Legislativ – TransparenŃa Decizională va comunica
hotărârea:
 InstituŃiei Prefectului judeŃului Argeş;
 DirecŃiei Economice;
 Directiei Generale a Finantelor Publice Arges

PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU
Contrasemnează,
SECRETAR JUDEł
VIORICA RĂDUCANU

Data astazi ____________2012
Nr. ___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI
Nr. 4101/26.03. 2012

AVIZAT
PRESEDINTE,
Constantin NICOLESCU

RAPORT
Cu adresa numarul 816/27.02.2012 Directia de Sanatate Publica Arges
comunica repartizarea pe trimestre a transferurilor din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala pe anul
2012, repartizate pe trimestre conform adresei Ministerului Sanatatii nr.
R.L./687/30.01.2012, dupa cum urmeaza:
mii lei
Denumire indicator
Anul
Trim.
Trim.
Trim.
2012
II
III
IV
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
- prevederi initiale
- prevederi actualizate conform adresei

influente buget

1029.00
907.00
-122.00

585.00
477.00
-108.00

276.00
215.00
-61.00

168.00
215.00
+47.00

Prezentam influentele acestor modificari atat la partea de venituri cat si la
cheltuieli in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 , in anexa 1.
Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului numarul 600/2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de
interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate
din Romania, s-au distribuit ajutoare alimentare ce constau in faina si zahar.
Pentru depozitare si transport catre primarii, Consiliul Judetean este obligat la
plata cheltuielilor cu aceste servicii. Conform art. 12 alin 1 din Acordul de
cooperare nr. 24891/2009, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
plateste Consiliului Judetean in contul cheltuielilor facute de acesta. Urmare
extrasului de cont din data 31.01.2012 a fost virata suma de 55.34 mii lei la
sursa de venituri 42.02.42 “Sume primite de administratiile locale in cadrul
programelor FEGA implementate de APIA”, fapt pentru care propunem

operarea influentelor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, conform anexei
1.
Cu Hotararea Consiliului Judetean 48 din 13.04.2009
s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici actualizati pentru - Proiectul “Modernizarea DJ
734 : Voinesti (DN 73) – Leresti – Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii
infrastructurii de turism , km 0 + 000 – Km 19 +840 , L = 19,840 Km”. Urmare
virarii sumei de 1069.58 mii lei de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului la sursa de venituri 42.02.20 – Subventii de la bugetul de stat pentru
bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile postaderare ( 723.10 mii lei reprezentand TVA si 346.48
mii lei reprezentand cofinantare nationala ) si suma de 1035.87 mii lei la sursa de
venituri 45.02.01.02 – Sume din fonduri externe nerambursabile postaderare in
contul platilor efectuate in anii anteriori (reprezentand cheltuieli eligibile),
conform cererii de rambursare nr. 6 propunem actualizarea bugetului de venituri
si cheltuieli conform anexei 1.
Compartimentul Financiar - Contabilitate solicita cu adresa nr. 2085/2012
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, potrivit Ordinului
Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1199/16.04.2008 privind Normele
metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in
domeniul bugetar cu modificarile ulterioare, referitor la sumele restituite in anul
curent care provin din finantarea bugetara a anilor precedenti cu suma de 113 mii
lei . Influentele vor fi efectuate fara afectarea echilibrului bugetar, in bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform anexei 1.
Cu adresa nr. 414/07.03.2012 U.A.M.S. Suici solicita actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 5 mii lei la Titlul II “Bunuri si
servicii” ce reprezinta sponsorizare din partea S.C. Euro Pro Construct 2004 SRL
conform contractului de sponsorizare nr. 242/ 30.12.2011. Influentele vor fi
efectuate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform anexei 1.
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti solicita cu adresa nr.680/2012 sume
pentru achizitionarea unui aparat medical si anume, “sistem gaz cromatografic
pentru toxicologie medico legala” pentru dotarea Serviciului de Medicina Legala.
Avand in vedere faptul ca finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din
sectiunea de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 350 mii lei din excedentul
anual al bugetului local.
Cu adresa nr. 9/02.03.2012 Scoala Populara de Arte solicita sume pentru
cheltuieli de capital in vederea obtinerii unor avize si documentatii tehnice pentru
“Consolidarea cladirii si amenajarii podului existent” fapt pentru care propunem
alocarea a 30 mii lei din excedentul anual al bugetului local.
De asemenea, Directia Tehnica si de Dezvoltare solicita cu adresa numarul
1775/21.02.2012 sume pentru Proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Arges”, fapt pentru care propunem alocarea sumei
de 250 mii lei din excedentul anual al bugetului local .

Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006
excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar,
dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor
deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din sectiunea
de dezvoltare, propunem alocarea sumelor necesare derularii proiectelor
prezentate si a obiectivelor de investitii, din excedentul bugetului local, conform
anexei 1.
Potrivit art. 36 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, fondul de rezerva bugetara “se utilizeaza , la propunerea ordonatorilor
principali de credite, pe baza de hotarari ale consiliilor respective, pentru
finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului
bugetar , pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, precum si
pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ – teritoriale in
situatii de extrema dificultate, la cererea publica a primarilor acestor unitati
ori din initiativa proprie”. Repartizarea fondului de rezerva este prezentata in
anexa 1.
Muzeul Judetean solicita cu adresa nr. 347 / 20.03.2012 actualizarea
bugetului de venituri proprii cu suma de 17.29 mii lei reprezentand suma incasata
in trimestrul I 2012 din Contractul de Finantare 02/2011 pentru proiectul
“Expresivitatea arheologica a periferiei . Particularitatile contactelor
interculturale in zonele de margine din preistorie pana in evul mediu “, proiect
finantat de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului etapa a II -a a anului
2012. Influentele vor fi evidentiate in “ Bugetul institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii “, conform anexei 2.
De asemenea , Biblioteca Judeteana solicita cu adresa nr. 358/20.03.2012,
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 38 mii lei reprezentand
fonduri externe nerambursabile pentru derularea Proiectului “Centru Europe
Direct”, fapt pentru care propunem actualizarea “Bugetului de venituri si
cheltuieli al institutiilor finantate din subventii si venituri proprii” , conform
anexei 2.
Cu adresa nr. 614/08.03.2012 Directia Judeteana pentru Evidenta
Persoanelor solicita aprobarea bugetului de venituri proprii ce rezulta din
incasarea taxelor si tarifelor pentru serviciile prestate al caror cuantum a fost
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 100 / 26.06.2011 .
Influentele vor fi evidentiate in “ Bugetul institutiilor finantate integral sau partial
din venituri proprii “, conform anexei 2.
Urmare completarii contractului nr. 814/27.02.2012 cu Directia de Sanatate
Publica prin care se diminueaza prevederea pentru veniturile din sume alocate de
la bugetul de stat ( cod 33.10.30 ) si se majoreaza prevederea pentru veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii , Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti solicita cu
adresa nr. 5287/26.03.2012 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2012. Influentele vor fi evidentiate in “ Bugetul institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii “, conform anexei 2.
Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita cu adresa nr. 1366/20.03.2012
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 in urma incheierii
Actelor aditionale din lunile ianuarie – martie 2012 la contractul H03/2011 cu
Casa de Asigurari de Sanatate Arges prin care se diminueaza prevederea la
“Veniturile din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate”
(cod 33.10.21) cu suma de 1769 mii lei. De asemenea prin incheierea
contractului nr. 814/27.02.2012 si a Actului aditional nr. 855 / 29.02.2012 la
contractul nr. 1834/2011 cu Directia de Sanatate Publica se majoreaza
prevederea pentru veniturile din sume alocate de la bugetul de stat ( cod 33.10.30
) si pentru veniturile alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (cod
33.10.31). Toate aceste influentele vor fi evidentiate in “ Bugetul institutiilor
finantate integral sau partial din venituri proprii “, conform anexei 2.
Urmare finantarii in trim I 2012 de catre Casa de Asigurari de Sanatate
Arges peste nivelul prevederii cu suma de 247,16 mii lei , Spitalul Orasenesc
Regele Carol I Costesti solicita cu adresa nr. 1574/21.03.2012 actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli prin majorarea prevederii la “Veniturile din
contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate” (cod 33.10.21) .
Influentele vor fi evidentiate in “ Bugetul institutiilor finantate integral sau partial
din venituri proprii “, conform anexei 2.
Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iasului solicita cu adresa nr. 1707 /
21.03.2012 actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 in urma
incheierii contractului nr. 814/27.02.2012 cu Directia de Sanatate Publica prin
care se diminueaza prevederea pentru veniturile din sume alocate de la bugetul de
stat (cod 33.10.30) cu suma de 90.02 mii lei. De asemenea, solicita suplimentarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 4.32 mii lei conform
contractelor de sponsorizare nr.783/08.02.2012 si nr. 1314/02.03.2012 incheiate
cu S.C. Cosmin S.R.L. , respectiv nr.342/12.12.2011 cu S.C. Dr. Oetker S.R.L. si
Actului Aditional nr. 1 la contractul de sponsorizare nr. 73/20.04.2011 incheiat
cu S.C. Edenred Romania S.R.L.
Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2012 , judetul Arges a primit sume
defalcate din taxa pe valoarea daugata pentru drumuri judetene si comunale in
cuantum de 16007 mii lei . Aceasta suma a fost inclusa in Bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2012 pentru activitatea proprie a Consiliului Judetean , aprobat
prin HCJ nr.12/30.01.2012, la capitolul „Transporturi” , respectiv
subcap.”Drumuri si poduri” , si pentru lucrari de drumuri comunale si locale ,
tinand cont de asocierile administrative incheiate cu unele unitati administrativteritoriale.
Avand in vedere solicitarile unor primarii care nu au asocieri cu judetul
Arges pentru executarea unor lucrari de infrastructura rutiera , propunem
alocarea de sume din sursa ’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri” , unitatilor administrativ-teritoriale din anexa 3. Influentele la
Bugetul de venituri si cheltuieli al judetului Arges sunt prezentate in anexa 1.

Potrivit art.5 alin. (1), lit. (d) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.
293/2011, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului sunt destinate finantarii
cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de
fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza
invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat. Conform alin.(3) , in situatiile in
care fructele se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si
municipiilor, consiliul judetean repartizeaza sume cu aceasta destinatie unitatilor
administrativ-teritoriale respective, in functie de numarul beneficiarilor si
valoarea produselor distribuite. Hotararea Guvernului nr.889/2011 privind
stabilirea fructelor distribuite , a perioadei si frecventei distributiei, a limitei
valorice zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului
aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de
gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a
consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2011-2012 prevede la art.1
ca pentru anul scolar 2011-2012 se vor acorda gratuit mere, in limita valorii
zilnice de 0,315 lei/elev, pentru o perioada de maximum 94 de zile de scolarizare.
Influentele la bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie a
Consiliului Judetean sunt prezentate in anexa 1, iar repartizarea sumelor pentru
implementarea programului mentionat mai sus este prezentata in anexa 4.
Potrivit prevederilor art.33, alin.(3), litera (b) precum si a celor prevazute
la alin. (4), literele (f-g) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si actualizarile ulterioare, consiliul judetean repartizeaza prin
hotarare, sume defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru
proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala (cota de 20%).
In urma reanalizarii solicitarilor de fonduri pentru anul 2012 transmise de
primarii , propunem alocarea de sume din fondul de repartizat constituit din cota
de 20%, conform anexei 5.
Fata de cele prezentate va supunem spre analiza si aprobare prezentul
raport si proiectul de hotarare intocmit privind actualizarea bugetului de venituri
si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean, conform influentelor
prezentate in anexa 1si 2 si alocarea de sume unitatilor administrativ-teritoriale,
potrivit anexelor 3, 4 si 5 .
DIRECTOR EXECUTIV,
Constantin VOICU

SEF SERVICIU,
Niculina CIOCANAU

PUNCTUL_19.1
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind inchirierea unor spatii disponibile situate in incinta sediului
D.G.A.S.P.C. Arges si a unitatilor subordonate
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 4050/23.03.2012 al Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
Având in vedere:
 Art.14 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia;
 Art.123 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata;
 Art. 42, alin.4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative ;
 H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile,
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte
normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si K5,
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba inchirierea unor spatii situate in incinta sediului D.G.A.S.P.C.
Arges din Pitesti, Calea Dragasani nr. 8, precum si in incinta unitatilor
subordonate acesteia (Centrul Special pentru Copii cu HandicapTrivale si
Centrul de Ingrijire si Asistenta Pitesti- Gavana), pentru amplasarea unor
automate de bauturi calde si cafea, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2. In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari, Directia Generala
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges va initia procedurile legale de
inchiriere a spatiilor identificate la art.1.
ART.3. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.4. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:





Institutiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges
Directiei Tehnice si de Dezvoltare
Directiei Economice.

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi __________
Nr._____

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECłIA TEHNICĂ ŞI DE DEZVOLTARE
COMP. EVIDENłA ŞI ADMIN. PATRIMONIU

APROBAT
PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU
RAPORT
Prin adresa nr. 3115/07.02.2012 înregistrată la C.J.Argeş sub nr.
1860/10.02.2012, D.G.A.S.P.C. Argeş solicită închirierea unor spaŃii în suprafaŃă
totală de 4 mp, situate în incinta sediului din Piteşti, Calea Dragăşani nr. 8,
precum şi în unităŃile subordonate (Centrul Special pentru Copii cu Handicap
Trivale şi Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă Piteşti - Găvana), pentru amplasarea
unor automate de băuturi calde şi cafea.
În temeiul art. 123 din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală
– republicată, modificată şi completată, al art. 14 şi 16 din Legea 213/1998
privind bunurile proprietate publică actualizată, modificată şi completată şi al
Hotărârii Consiliului JudeŃean Argeş nr. 32/24.03.2010 pentru aprobarea
procentului repartizat C.J. Argeş din sumele încasate cu titlu de chirii pentru
spaŃiile aflate în domeniul public al JudeŃului Argeş, propunem închirierea unor
spaŃii cu destinaŃie de activitate comercială, identificate conform anexei,
procedură ce va fi dusă la îndeplinire de către D.G.A.S.P.C. Argeş.
FaŃă de cele prezentate, vă rugăm să supuneŃi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului JudeŃean Argeş prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
CODRUłA MERCEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ALIN STOICEA
Întocmit
Inspector
Raicu Marius

Anexă
La Hot. Nr…………

SpaŃii cu destinaŃie de activităŃi comerciale ce urmează a se închiria

Nr.
Crt.
1
2
3

Imobilul (SpaŃiul)
Adresa
Sediul D.G.A.S.P.C. Argeş
Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8
Imobil CSCH Trivale
Piteşti, Str. Frasinului nr. 10
Imobil CIA Piteşti
Aleea Stephanescu, nr.3

SuprafaŃa ce urmează a se închiria
(mp)
2.00 – hol acces parter
1.00 – sală de primire şi aşteptare parter
1.00 – hol parter

PUNCTUL_19.2
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea consiliului judetean
nr. 9/28.10.2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al
judetului Arges in domeniul public al comunei Buzoesti
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 4049/23.03.2012 al Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
Având in vedere:
 Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata;
 H.G. nr. 841/23.10.1995 completata si modificata prin H.G. nr.
966/23.12.1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice,
 Hotararea consiliului judetean nr. 9/28.10.2010 privind transmiterea unor
bunuri din domeniul privat al judetului Arges in domeniul public al
comunei Buzoesti ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5,
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata,

HOTARASTE:

ARTICOL UNIC. Punctul 1 din Anexa “Datele de identificare a imobilelor
care trec din domeniul privat al judetului Arges in domeniul public al comunei
Buzoesti ” la Hotararea nr. 9/28.10.2010 privind transmiterea unor bunuri din
domeniul privat al judetului Arges in domeniul public al comunei Buzoesti, se
modifica si se completeaza conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Celelalte articole ale Hotararii consiliului judetean nr. 9/28.10.2010 isi pastreaza
aplicabilitatea.

Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica hotararea:






Institutiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Administratie Publica si Comunitati Locale;
Directiei Tehnice si de Dezvoltare ;
Directiei Economice;
Consiliului Local al com. Buzoesti.

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi___________2012
Nr.___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECłIA TEHNICĂ ŞI DE DEZVOLTARE
COMP. EVIDENłA ŞI ADMIN. PATRIMONIU

APROBA
PREŞEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU
RAPORT

Prin adresa nr. 605/02.02.2012, înregistrată la Consiliul JudeŃean Argeş
sub nr. 1476/02.02.2012, Primăria Buzoeşti solicită transmiterea suprafeŃei de
3751 mp reprezentând diferenŃa de teren aferentă imobilului – fost district
Buzoeşti-Vulpeşti, care a fost parŃial transmis fără plată din domeniul privat al
JudeŃului Argeş în domeniul public al comunei Buzoeşti în urma H.C.J. Argeş nr.
9/28.01.2010.
SuprafaŃa totală de 5251mp teren (conform planului de amplasament),
împreună cu clădirea C1-sediu în suprafaŃă construită de 233mp, C8-depozit
combustibil (69mp) şi C10-rezervor (11mp), singurele construcŃii existente la ora
actuală, sunt necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii serviciului de
gospodărie comunală al localităŃii.
In temeiul H.G. nr. 841/23.X.1995 completată şi modificată prin H.G. nr.
966/23.XII.1998 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor apartinând instituŃiilor publice, al Legii nr. 215/2001 privind
administratia publică locală republicată, modificată şi completată, propunem
elaborarea unui proiect de hotărâre de modificare şi completare a Anexei la
Hotărârea Consiliului JudeŃean Argeş nr. 9/28.01.2010, în ceea ce priveşte
punctul 1. Sediu district Buzoeşti, conform anexei la prezentul raport.
FaŃă de cele prezentate, vă rugăm să supuneŃi dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului JudeŃean Argeş prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
CODRUłA MERCEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ALIN STOICEA
Întocmit
Inspector
Raicu Marius

ANEXĂ
La Hot. Nr. …………

Datele de identificare a imobilelor care trec din domeniul privat al judetului Arges
in domeniul public al comunei Buzoesti

Nr.
Crt.
1

Date de identificare imobil

-Sediu district Buzoeşti- C1
-Depozit combustibil-C8
-Rezervor-C10
-Teren

Localitatea

Buzoeşti

SuprafaŃă

233mp
69mp
11mp
5251mp

Valoare inventar clădiri

130.098,84 lei

Valoare inventar
teren
279.432,60 lei

Anul dobândirii
sau dării în
folosinŃă
1986

PUNCTUL_19.3
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind alocarea unui fond destinat activitatilor de tineret si organizarea unui
concurs de proiecte pentru tineret, in anul 2012

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată si Raportul nr. 3798/20.03.2012
al Biroul RelaŃii InternaŃionale, Tineret, Turism;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
 Art. 28 din Legea tineretului nr. 350/2006;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5,
 Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicata,

H O T Ă R Ă S T E:

ART.1. (1).Se aprobă alocarea in bugetul Consiliului Judetean Arges pe anul 2012
a unui fond destinat activitatilor de tineret, in suma de 65.000 lei.
(2). Acordarea sumelor cu aceasta destinatie se va face in urma unui
concurs de proiecte organizat in luna aprilie, cu avizul comisiei de specialitate K4
si aprobate prin hotarare a consiliului judetean.
ART.2. Biroul RelaŃii InternaŃionale, Tineret, Turism si Directia Economica vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparentă Decizională va comunica
hotărârea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Economice ;
 Biroului RelaŃii InternaŃionale, Tineret, Turism

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET,
VIORICA RADUCANU

Data azi __________
Nr._____

CONSILIUL JUDEłEAN ARGEŞ
Biroul RelaŃii InternaŃionale, Tineret, Turism
Aprob
Preşedinte,
Constantin NICOLESCU
Vizat
Vicepresedinte
Simona BUCURA OPRESCU

REFERAT
privind alocarea unui Fond destinat activitatilor de tineret si organizarea unui
concurs de proiecte pentru tineret in anul 2012

Potrivit art. 28 din Legea Tineretului nr.350/ 2006, consiliile judeŃene constituie
anual, in bugetul propriu, Fondul destinat activităŃilor de tineret ce se utilizează pentru
finanŃarea acŃiunilor de tineret de interes local stabilite prin consultarea fundaŃiilor
judeŃene şi a ONG-urilor pentru tineret la nivelul judeŃului.
Consiliul JudeŃean Argeş a organizat in data de 16 martie 2012 consultari cu
reprezentantii organizatiilor neguvernamentale de tineret, identificandu-se necesitatea
sustinerii unor activităŃi educative, cultural- artistice, sportive, tabere de creaŃie, acŃiuni
de ecologizare, formare in elaborarea proiectelor, lupta împotriva drogurilor, etc.
Fondul destinat activitatilor de tineret va fi acordat in cadrul unui concurs de
proiecte organizat de Consiliul Judetean Arges, care va fi lansat in cursul lunii aprilie.
Metodologia si Ghidul Solicitantului vor fi elaborate de catre compartimentul de
specialitate si avizate de catre Comisia judeteana K4. Lista proiectelor finale va fi
aprobata prin hotarare de consiliu judetean.
Avand in vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare includerea pe
ordinea de zi si dezbaterea în plenul consiliului judeŃean a proiectului de hotare privind
alocarea unui Fond destinat activitatilor de tineret pentru anul 2012, in suma de
65.000 lei si organizarea concursului de proiecte in cursul lunii aprilie.

Şef Birou,
Roxana Stoenescu

Intocmit,
Stelian Necsoi

PUNCTUL_19.4
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru determinarea
rutei si tehnologiei optime privind transportul de persoane in zona
metropolitana Pitesti si pe ruta Pitesti - Mioveni

Consiliul Judetean Arges
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 4086/26.03.2012 al Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
Avand in vedere:
 Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea OUG nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere ;
 HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii;
 Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local;
 O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata ;
 Rapoartele comisiilor K1, K2 si K5
 Avizul secretarului Judetului Arges;
In temeiul prevederilor art. 97, alin (1) coroborat cu art. 115, alin (1), lit.c
din Legea nr. 215/2001, republicata,

HOTARASTE

ART.1. Se aproba intocmirea documentatiei tehnico-economice, respectiv studiu
de prefezabilitate si de fezabilitate, pentru determinarea rutei si tehnologiei optime
privind transportul de persoane in zona metropolitana Pitesti si pe ruta Pitesti
Mioveni.
ART.2. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 68/27.04.2011.

ART.3. Directia Economica si Directia Tehnica si de Dezvoltare vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.4. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Economice ;
 Directiei Admnistratie Publica - Comunitati Locale ;
 Directiei Tehnice si de Dezvoltare

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi________
Nr. ___

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA TEHNICA SI DE DEZVOLTARE
Aprob,
Presedinte
Constantin NICOLESCU

RAPORT
Consiliul Judetean Arges a emis hotararea nr. 68/27.04.2011 pentru intocmirea Studiului
de fezabilitate pentru determinarea rutei si tehnologiei optime privind transportul de persoane in
zona metropolitana Pitesti si pe ruta Pitesti - Mioveni.
Avand in vedere:
 Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii:
- Art. 3, lit. c) “investitia publica majora: investitia publica al carei cost
total depaseste echivalentul a 25 de milioane de euro, in cazul
investitiilor promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentul
a 50 de milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte
domenii”;
 Hotararea Consiliului Judetean nr. 173/26.09.2011 privind asocierea judetului
Arges cu unele unitati administrativ - teritoriale in vederea infiintarii Asociatiei de
dezvoltare intercomunitara “Zona Metropolitana Pitesti”
supunem aprobarii dumneavoastra inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean
Arges din data de 28.03.2012, a proiectului de hotarare prin care se modifica HCJ nr.
68/27.04.2011, astfel:
ART. 1 va avea urmatorul continut: “Se aproba intocmirea documentatiei tehnicoeconomice pentru determinarea rutei si tehnologiei optime privind transportul de persoane in
zona metropolitana Pitesti si pe ruta Pitesti Mioveni”.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008:
 Studiul de prefezabilitate reprezinta documentatia tehnico-economica prin care se
fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de date tehnice si
economice;
 Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc
principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza
necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale,
tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii
Avand in vedere cele mentionate mai sus, conform legislatiei in vigoare, este oportuna
elaborarea unui studiu de prefezabilitate care sa stea la baza fundamentarii studiului de
fezabilitate.
Director executiv,
Codruta MERCEA
Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala,
Voicu Olteanu Cristina
Musoiu Diana
Ionescu Claudia

PUNCTUL_19.5
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind aprobarea cofinantarii proiectului
,,Centru Europe Direct-Argeş”, pe anul 2012

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 4134/27.03.2012 al Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
Având in vedere:
 Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale,
 Hotărârea Consiliului JudeŃean Argeş nr. 20/27.02.2009 privind aprobarea
cofinanŃarii ,,Acordului–cadru” încheiat între Comisia Europeană şi
Biblioteca JudeŃeană ,,Dinicu Golescu Argeş”;
 ,,Acordul Cadru” nr. ED2009-2012-RO -10A dintre ReprezentanŃa Comisiei
Europene în România şi Biblioteca JudeŃeană ,,Dinicu Golescu Argeş
 Avizul secretarului judetului;
 Rapoartele comsiliilor de specialitate K1, K4 si K5
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă cofinantarea proiectului ,,Centru Europe Direct-Argeş”, pe anul
2012, cu suma de 12.500 Euro, in baza Acordului Cadru incheiat intre Comisia
Europeana si Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu.
ART.2. Directia Tehnica si de Dezvoltare si Directia Economica vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.3. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 InstituŃiei Prefectului judetului Argeş;
 Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
 Directiei Economice.

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi ____________ 2012
Nr. _____

Consiliul Judetean Arges
Directia Tehnica si de Dezvoltare
Nr. ………../……………..
Aprob,
Presedinte
Constantin NICOLESCU

Raport
Privind aprobarea cofinantarii proiectului
“Centru Europe Direct - Arges” pe anul 2012

In anul 2009 Consiliul Judetean Arges, prin Hotararea nr. 20/27.02.2009, a aprobat
cofinantarea “Acordului Cadru” nr. ED 2009-2012-RO-10A, incheiat intre Comisia Europeana si
Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu cu 50% din costurile eligibile totale estimate la suma de
25.000 euro.
Prin Hotararea de Consiliu Judetean nr. 20/27.01.2011 s-a aprobat cofinantarea
proiectului “Centru Europe Direct – Arges” pe anul 2011 cu suma de 12.500 euro, in baza
Acordului Cadru incheiat intre Comisia Europeana si Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu.
Ca urmare a derularii proiectului mai sus mentionat si a adresei nr. 836/19.01.2012 a
Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu, prin care ne informeaza cu privire la aprobarea aplicatiei
depuse si pentru anul 2012 de catre Reprezentanta Comisiei Europeane cu o subventie de 12.500
euro, va rugam sa aprobati inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean Arges a
proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 12.500 euro, continuare derulare proiect,
corespunzatoare cofinantarii anului 2012 a acordului cadru.
Anexam prezentului Raport, Solicitarea Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu si toate
actele subsecvente.
DIRECTOR EXECUTIV,
Codruta MERCEA
Intocmit,
Voicu Olteanu Cristina

