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HOTĂRÂRE
privind rectificarea 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. 17274 / 09.12. 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 ;
Anexea nr. 3 la O.U.G. nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;
Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1056/26.11.2014 privind alocarea unor sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unor cheltuieli ale
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale ,
precum si ale unitatilor de invatamant special de stat finantate din bugetele
proprii ale judetelor;
Adresa nr . 327870 / 08.12.2014 prin care Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Arges ne comunica influentele la sume defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
Adresa nr. 16461/24.11.2014 a Directiei de Sanatate Publica Arges ;
Adresa nr. 30766/2014 prin care Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Arges solicita actualizarea bugetului de venituri si
cheltuieli;
Adresa nr. 432207/2014 prin care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale ne comunica suplimentarea bugetului pe anul 2014, pentru Camera
Agricola Arges;
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HOTARARE
privind organizarea manifestarilor cultural – artistice traditionale in perioada
sarbatorilor de iarna, pentru anul 2014
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 17299/09.12.2014 al Serviciului Relaţii Internaţionale
Tineret Cultură ;
Avand in vedere:
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata;
Art. 55 , alin. 4, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Hotararea consiliului judetean nr. 11/29.01.2014 privind aprobarea
calendarului principalelor activitati artistice si culturale in anul 2014;
Adresa nr. 16601/26.11.2014 a Asociatiei EUROSENIOR a pensionarilor si
Expropriatilor din Romania,
Adresele nr. 16749/28.11.2014 si nr. 17810/08.12.2014 ale Consiliului
Judeţean al Persoanelor Vârstnice,
Adresa nr. 17006/04.12.2014 a Federatiei Nationale a Sindicatelor
Pensionarilor din Romania.
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 Programul de activitati cultural - artistice organizate in perioada
Sarbatorilor de iarna de Consiliul Judetean Arges, institutiile si unitatile

