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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberarii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe trasee județene
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 16006/14.11.2014 al Autorității Județene de Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007
cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local și a
Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local;
Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.215/28.10.2013
privind aprobarea actualizării cuantumului taxelor locale și tarifelor ce se
vor aplica începand cu anul fiscal 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă ȘT E :
ART.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent,
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin
servicii regulate în vederea eliberării licenţei de traseu
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 16007/14.11.2014 al Autorității Județene de
Transport ;
Având în vedere:
Hotărârea Comisiei paritare nr.15987/14.11.2014 , privind formularea de
propuneri de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin curse
regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu;
Prevederile Legii 92/2007 (modificată 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;
Raportul comisiilor de specialitate K3 și K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRAȘTE:
ART.1.Se aprobă atribuirea serviciilor de transport public de persoane efectuate
prin curse regulate operatorului de transport rutier din anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre, în vederea eliberării de către A.R.R. - Agenţia Argeş a licenţei
de traseu, cu valabilitate 2014 – 2019.
ART.2. Autoritatea Județeană de Transport, Direcția Administrație Publică –
Comunități Locale și Agenția ARR Argeș vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei D.G.A.S.P.C. Argeș si a statelor de funcții ale
aparatului propriu și unităților subordonate, pe anul 2015
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Președintele consiliului
județean și Raportul nr.16125/18.11.2014 al Direcției Generale de Asistență
Socială si Protectia Copilului Arges;
Având în vedere:
H.C.J. nr. 75/24.04.2013 privind aprobarea organigramei Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,actualizată și
republicată;
Hotararea nr. 25/19.11.2014 a Colegiului Director a D.G.A.S.P.C.Arges;
Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici .
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1.(1) Se aprobă organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş pe anul 2015 , potrivit anexei 1 , parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2).Organigrama aprobată la alin.1 își începe aplicabilitatea cu data de
01.01.2015.
ART.2. Se aproba statele de funcții ale aparatului propriu al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş si unităților subordonate, pe anul
2015 potrivit anexelor 2-31 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind suplimentarea numarului de burse sociale aprobat prin Hotărârea
consiliului județean nr. 181/30.09.2014

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.15856/12.11.2014 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
Art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Art. 91 alin (5) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, actualizată și republicată;
Hotărârea consiliului județean nr. 181/30.09.2014 pentru aprobarea burselor
sociale pentru anul școlar/universitar 2014 – 2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 și K5,
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă suplimentarea numărului de burse sociale aprobat prin
Hotărârea consiliului județean nr. 181/30.09.2014 pentru anul școlar/universitar
2014 – 2015, cu un numar de 130 de burse .
ART.2. Direcția Economică și Serviciul Relații Internaționale Tineret
Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea imobilului Dispensarul Smârdan - teren şi
apartamentarea imobilului – clădire situat în Piteşti str. Smârdan nr. 45A
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul comun nr. 15890/12.11.2014 al Direcţiei Tehnice și Directiei
Administrație Publică – Comunități Locale;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 privind inițierea
procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
68/2008;
O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului
sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ;
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală
- actualizată și republicată;
Art. 4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art. 25 alin.2, art. 26 alin.8 şi art.28 alin.1 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată şi actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
Avizul secretarului județului;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. c)
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului Dispensarul Smârdan - teren şi
apartamentarea imobilului-clădire situat în Piteşti str. Smârdan nr. 45A, conform
planurilor anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului
Argeș, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.16180/18.11.2014 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5 ;
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la
activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș, pe anul 2014, conform anexelor 1
si 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe
de investiții și surse de finanțare” , potrivit anexei 3.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

