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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
150/27.11.2006
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean și Raportul comun nr. 2528/20.02.2015 al al Direcției Administrație
Publică – Comunități Locale și Direcției Economice;
Având în vedere:
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată și
actualizată;
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Argeș;
Hotărârea consiliului județean nr. 150/27.11.2006 privind decontarea unor
cheltuieli efectuate de către consilierii județeni în exercitarea mandatului;
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. (1) Se aprobă repartizarea telefoanelor mobile de serviciu consilierilor
județeni care își manifestă dorința, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Consilierilor județeni care nu doresc repartizarea unui telefon de
serviciu, li se va deconta cate o factura de telefonie și internet aferentă unui
singur număr de telefon, titular fiind consilierul județean, persoana fizică, fără a
se depăși nivelurile maxime aprobate prin Hotărârea nr. 150/27.11.2006
(telefonie și internet).
ART.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport aferente deplasărilor de
la domiciliu la sediul consiliului județean, a consilierilor județeni cu domiciliul
în afara minicipiului Pitești, pentru o sedință de plen și două sedințe de comisie,
precum și decontarea cheltuielilor făcute în exercitarea mandatului, în condiţiile
legii .

ART.3. Începând cu data
adoptării prezentei hotărâri, își încetează
aplicabilitatea
Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.24/24.02.2005,
156/20.12.2005, iar Hotărârea nr. 150/27.11.2006 se modifică corespunzător.
ART.4. Direcţia Economică și Direcţia Administraţie Publică şi Comunităţi
Locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparență

Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului - Județul Argeș;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică - Comunități Locale;
Consilierilor județeni;
Compartimentului Administrativ.
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