CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului
Grigore Florin Tecău

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Raportul nr. 7680/12.06.2014 al Direcției Administrație Publică
– Comunitați Locale;
Având în vedere :
Art. 9, alin. 2, lit.a si b si alin. 3 coroborate cu art. 12 din Legea nr.
393/2004, actualizata, privind statutul alesilor locali;
Procesul verbal privind rezultatul alegerilor pentru functia de Președinte al
Consiliului Județean Argeș.
Sentinta civila nr. 213/2014 a Tribunalului Arges privind validarea
mandatului de Președinte al Consiliului Județean Argeș a d-lui. Tecău
Grigore Florin.
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 ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier județean al domnului Tecău Grigore Florin înscris pe
lista Uniunii Social Liberale la alegerile pentru Consiliul Județean Argeș din data
de 10.06.2012 și declara vacant locul de consilier deținut de acesta.

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului Iacșa Aurel
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum si Raportul nr. 7679/12.06.2014 al Direcției Administrație
Publică Comunități Locale;
Având în vedere :
Adresa Uniunii Social Liberale nr. 92/11.06.2014 inregistrata la consiliul
judetean cu nr. 7636/12.06.2014 ;
Art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004, actualizata, privind statutul alesilor
locali;
Art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatii
administratiei publice locale, actualizata
Procesul verbal al Comisiei de validare ;
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 valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Iacșa
Aurel înscris pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile pentru Consiliul Județean
Argeș din data de 10.06.2012 .
ART.2. Compartimentul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica
hotărârea:

CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind cofinantarea proiectului “Crearea infrastructurii generale și specifice
activitatilor de turism din arealul climatic Ghițu – Molivișu din comuna
Arefu , Judetul Argeș”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului judeţean şi
Raportul nr. 7306/05.06.2014 al Reprezentantului Consiliului Judetean Arges in
Consiliul de Administratie al A.D.I. “ Molivișu ”;
Având în vedere:
Hotararea C.J. Arges nr.71/2012 privind aderarea Judetului Arges la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară " Molivișu ";
Contractul de finanțare nr. 3038/27.04.2012 încheiat între ADI Molivișu cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului ;
Adresa nr.162/24.04.2014 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
" Molivișu ";
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 participarea Judetului Arges la cofinanțarea proiectului
“Crearea infrastructurii generale și specifice activitatilor de turism din arealul
climatic Ghițu – Molivișu din comuna Arefu , Județul Argeș” cu suma totală de
7.980.928 lei fara TVA, in urmatoarele transe:
Anul 2014
= 3.980.928 lei.
din care:
- pana la 15 iulie 2014 = 1.100.000 lei
- pana la 30 septembrie 2014 = 1.000.000 lei

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEŞ
HOTARARE
privind încadrarea unui sector al drumului naţional DN 73D în
categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean şi transmiterea
din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Argeş şi
în administrarea Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1589/11.06.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Art.12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă propunerea de declasificare a tronsonului de drum
naţional DN 73D, cuprins între Ciumeşti (DN 73, km 0+000) şi Valea Stânii
(intersecţia cu drumul comunal DC 83, km 9+670) și încadrarea acestuia în
categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, identificat conform anexei
parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A și Directia
Administratie Publica – Comunitati Locale vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.3. Compartimentul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Anexa
La Hot. Nr. 113/16.06.2014

Date de identificare
a unui drum national care se încadrează în categoria funcţională
a drumurilor judeţene

Nr. Indicativ
Crt. nou

Traseul drumului

0
1
2
A. DRUMURI JUDETENE
1 DJ 733 Ciumesti (DN 73) Colibasi – Mioveni –
Racovita (DJ 73D)

Pozitia
Lungime
kilometrica
reala
Origine Destinati (km)
e
3
4
5
0+000

9+670

9,670

Provine
din

6
Drum national DN 73D
în comuna Micesti,
oras Mioveni , comuna
Titesti

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEŞ

HOTARARE
privind exercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului „VILA
FLORICA” (Ansamblul conacului Brătianu - Florica) situat în localitatea
Ştefăneşti, jud. Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul comun nr.7786/16.06.2014 al Directiei Tehnice și Serviciului
Relații Internaționale Tineret Cultură ;
Având în vedere:
Adresa nr. 1217/25.04.2014 a Ministerului Culturii ;
Adresa nr. 7442/06.06.2014 a proprietarilor Ansamblului Conacul
Brătianu - Florica privind intenția de vânzare a imobilului;
Art.4 alin. 4 coroborat cu alin . 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată;
Art.91, alin 5, lit. a) , pct. 4 coroborat cu pct.10 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale , republicată;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului
„VILA FLORICA” (Ansamblul conacului Brătianu - Florica) situat în localitatea
Ştefăneşti, jud. Argeş, precum şi demararea procedurii de evaluare a imobilului în
vederea negocierii preţului de vânzare a acestuia.
ART.2.In termen de 10 zile de la adoptare, Directia Tehnica, Directia
Economica si Directia Administratie Publica - Comunitati Locale vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

