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HOTĂRÂRE
privind aprobarea restituirii ultimei tranșe de plată pentru achitarea
integrală a sumei datorată M.D.R.A.P. în vederea rezilierii contractului de
finanțare aferent proiectului „Modernizarea DJ 703I: Mușătești (DN 73C) –
Braduleț – Brădetu - Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătățirii și
dezvoltării infrastructurii de turism , km 28+822-41+100 km” 12,278 km”
cod SMIS 1131”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1829/09.02.2015 al Direcției de Investiții ;
Având în vedere:
Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și
actualizată;
Contractul de finanțare pentru proiectul .„Modernizare DJ 703i: Mușătești
(DN 73 C) – Brăduleț – Brădetu – Poienile Vâlsanului în vederea îmbunătățirii
și dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km”.
Adresa M.D.R.A.P. nr. nr.1121/08.01.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean
Argeş sub nr.236/09.01.2015;
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,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă restituirea ultimei tranșe de plată
pentru achitarea
integrală a sumei datorată M.D.R.A.P. în vederea rezilierii contractului de
finanțare aferent proiectului „Modernizarea DJ 703I: Mușătești (DN 73C) –
Brăduleț – Brădetu - Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătățirii și dezvoltarii
infrastructurii de turism, km 28+822-41+100 km” 12,278 km” cod SMIS 1131”, în
cuantum de 4 356 975,38 lei.
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HOTĂRÂRE
privind suplimentarea numărului de personal neclerical angajat în unitățile
de cult la nivelul județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul comun nr. 1813/09.02.2015;
Având în vedere:
Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015;
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002;
Art. 4 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, modificat prin H.G. nr.
313/2006;
Adresa nr. 6/26.01.2015 din partea Cultului Creștin Penticostal ;
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 suplimentarea numărului de personal neclerical cu 3 posturi
pentru Cultul Creștin Penticostal .
ART.2. Se aprobă alocarea, anual, din bugetul de venituri și cheltuieli al
județului Argeș, a sumelor necesare salarizării personalului neclerical din
instituțiile județului Argeș recunoscute prin Legea Cultelor.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Județului Argeș în Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 1956/ 11.02.2015 al Direcției Administrație Publică –
Comunități Locale ;
Având în vedere:
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă”;
Hotararea consiliului județean nr. 82/25.05.2009 privind asocierea Judeţului
Argeş cu judeţele, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova și
Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea proiectului “Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunataţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat”;
Rapoartele 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se desemnează domnul Ciocnitu Eduard, Directorul Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., ca
reprezentant al judeţului Argeş în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.
ART.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri , își încetează aplicabilitatea
art.5. al Hotărârii consiliului județean nr. 82/25.05.2009 .

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii consiliului județean
nr. 2/09.01.2015
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.1833/09.02.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1780/19.12.2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al
anului 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:

Articol unic. ARTICOLUL 1 al Hotărârii consiliului județean nr. 2/09.01.2015
se modifică și va avea următorul cuprins:
“Se aprobă acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare al anului 2014 în suma
de 25.220.060,52 lei din excedentul bugetului local”.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe
anul 2015 și estimările la activitatea proprie pe anii 2016-2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1887/10.02.2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1și 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,

HOTĂRAŞTE:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Județean Argeș, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016- 2018 conform
anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2014 a
sumei de 51.680,60 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de
dezvoltare și ale secțiunii de funcționare potrivit anexei 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

