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PREȘEDINTE
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137
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DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş
Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş;
Analizând Referatul nr.15930/13.11.2014 întocmit de Direcţia Administraţie Publică
- Comunităţi Locale;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1 coroborat cu art. 104 alin. 3 lit. a și
art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată.
În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată,

DISPUNE:
ART.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de
21noiembrie 2014, orele 14,00, în sala mare de şedinţe, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:
1. Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de
31.10.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu şi a caietului de
sarcini pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee județene.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de
persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licenţei de traseu.
4. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei D.G.A.S.P.C. Argeș si a statelor
functii ale aparatului propriu si unitatilor subordonate, pe anul 2015.
5. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de burse sociale aprobat prin
Hotararea consiliului judetean nr. 181/30.09.2014.

6. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului Dispensarul Smardan - teren
şi apartamentarea imobilului – clădire situat în Piteşti str. Smârdan nr. 45A.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Județului Argeș, pe anul 2014.
8. Diverse .
8.1 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 209/31.10.2014
privind împuternicirea Președintelui consiliului județean pentru semnarea la
notar a Contractelor de vânzare cumparare a spațiilor cu destinație medicală și
aprobarea clauzelor speciale ale acestuia

PREŞEDINTE,
GRIGORE FLORIN TECĂU

AVIZAT,
SECRETAR JUDEŢ
Ionel VOICA

Dată astăzi__________2014,
Nr.______

