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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 1/22.06.2012 privind
alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Argeș

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean și Raportul nr. 2525/20.02.2015 al Direcției Administrație Publică –
Comunități Locale;
Având în vedere:
Hotărârea consiliului județean nr. 1/22.06.20012 privind alegerea comisiei
de validare a Consiliului Județean Argeș;
Hotărârea consiliului județean nr. 267/22.12.2014 privind încetarea
mandatului de consilier județean al domnului Cocaina Mihai Andrei;
Prevederile art. 892, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată și actualizată;
Raportul comisiei de specialitate K5;
Avizul secretarului județului.
În temeiul dispozitiilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Componența nominală a Comisiei de validare a Consiliului Judeţean
Argeș se modifică conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. Comisia de validare în componența de la art. 1 va examina legalitatea
alegerii fiecărui consilier judeţean, va propune consiliului validarea sau
invalidarea mandatelor și va constata rezultatele voturilor pentru alegerea
vicepreședinților și a componenței comisiilor de specialitate.

Anexa
La Hot. Nr. 30/27.02.2015

Componenta Comisiei de validare

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele
SANDU ELENA
LAZĂR ION CORNEL
DIACONESCU NICOLAE NICUȘOR
SOFIANU NARCIS IONUȚ
TICĂ MANUEL

Apartenenţa politică
PSD
PC
IND
PNL
PDL
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, 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. 2562/23.02.2014 al Autorității Județene de Transport;
Având în vedere:
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată;
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
92/2007 actualizată;
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;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.133/26.06.2014 privind
aprobarea cuantumului taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica începând
cu anul fiscal 2015;
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 licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini
aferente, pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseele județene cuprinse în anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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 Regulamentului de organizare a Festivalului
Internațional de Muzică Corală ,,D.G. Kiriac”, ediția a XXIII-a

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 2423/19.02.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 17/30.01.2015 privind aprobarea
calendarului principalelor activități și manifestări cultural-artistice,
științifice, sportive și sociale pe anul 2015, ce vor fi organizate și
sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum
și a nomenclatorului de materiale ce vor susține aceste activități;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
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 Ș T E:
ART.1. Se aprobă Regulamentul de organizare a Festivalului Internațional de
Muzică Corală ,,D.G. Kiriac”, ediția a XXIII-a, ce se va desfășura în perioada
26-29 iunie 2015, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Serviciul Relaţii Internaţionale, Tineret, Cultură și Direcția Economică
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a
evaluării managementului la instituţiile de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Argeş
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
Judeţean şi Raportul nr. 2360/18.02.2015 al Serviciului Relaţii Internaţionale,
Tineret, Cultură;
Având în vedere :
O.U.G. nr. 189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, aprobată prin Legea nr. 269/07.07.2009, cu modificările şi
completările aduse de OUG 68/2013, aprobată prin Legea nr.185/2014;
H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management;
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 192/24.09.2013 privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Argeş;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
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 Regulamentului - cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş, conform anexei, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
ART.2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș, se va constitui o comisie de
evaluare a managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Argeş.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a prețurilor de vânzare
a spațiilor cu destinație medicală din cadrul Dispensarului Găvana
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 2491/20.02.2015 al Comisiei pentru vânzarea
spațiilor medicale ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008;
Având în vedere :
O. U.G. nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a
statului sau a unitaților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete
medicale, precum și a spațiilor în care se desfasoară activităţi conexe actului
medical;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin carea s-a
aprobat iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. 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;
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 10/29.01.2014, nr.37/28.02.2014,
85/30.04.2014 şi 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce
urmează a fi vândute potrivit O.U.G. 68/2008;
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată și actualizată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
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 Procesele verbale de negociere a prețurilor de vânzare
a spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical situate în Dispensarul Găvana,
identificate potrivit anexelor 1-11 parte integrantă a prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în Contractele de
vânzare cumpărare a spațiilor cu destinație medicală din cadrul
Dispensarului Găvana și împuternicirea Președintelui consiliului județean
pentru a semna la notar Contractele de vânzare cumpărare
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Vicepreşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 2492/20.02.2015 al Direcției Administrație
Publică – Comunități Locale ;
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin carea s-a
aprobat iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. 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.
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 10/29.01.2014, nr.37/28.02.2014,
85/30.04.2014 şi 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce
urmează a fi vândute potrivit O.U.G. 68/2008.
Art. 21 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale ;
Avizul secretarului județului Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5.
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 clauzele contractuale ce vor fi cuprinse în Contractele de
vânzare cumpărare a spațiilor cu destinație medicală – Dispensar Găvana,
vândute în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2008, identificate potrivit
anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Anexa
La Hot.nr. 37/27.02.2015

Clauzele contractuale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare – cumparare
ale spatiilor medicale ce au facut obiectul OUG nr.68/2008

În caz de neachitare la termen a ratelor datorate, cumpărătorul va plăti majorări
de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul
majorărilor de întârziere se va modifica prin Legile bugetare anuale.
În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate lunare consecutive
sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră
rezolvit de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără vreo altă
formalitate, iar bunul ce face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de
drept în proprietatea vânzătorului. Sumele achitate de cumpărător până la data
intervenirii rezoluţiunii contractului se returnează cumpărătorului fara dobanda
aferenta acestora.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi executarea acestuia, în
caz de neplată la scadenţă a ratelor, vor fi suportate de cumpărător.
Până la achitarea integrală a restului de preţ se instituie ipoteca asupra spaţiului
ce face obiectul vânzării, conform art. 13 din OUG nr. 68/2008.
Imobilul vandut se declara insesizabil prin acordul liber exprimat al partilor,
caracter opozabil erga omnes pentru toti creditorii prezenti si viitori ai cumparatorului,
bunul neputand fi urmarit pentru satisfacerea vreunei creante prezente sau viitoare
(art.626, raportat la art.2329 din Noul Cod Civil).
In vederea garantării achitării restului de preţ, la care se adaugă şi
dobânda totală, cumpărătorul constituie la data autentificării, dată la care s-a transmis
dreptul de proprietate asupra spaţiului medical conform procesului-verbal al Comisiei
pentru vânzarea spaţiilor medicale prin care s-a negociat şi s-a stabilit preţul de
vânzare, o ipotecă de rang I(unu) în favoarea judetului Arges asupra imobilului.
Debitorul ipotecar se obligă să nu înstrăineze imobilul adus în garanţie şi să nu
greveze cu sarcini sau ipoteci, fără consimţământul creditorului ipotecar şi este de
acord ca în situaţia nerespectării obligaţiilor contractuale din prezentul contract să se
treacă la executarea silită a garanţiei.
Debitorul ipotecar şi creditorul ipotecar, consimt la înscrierea ipotecii
de RANG I (unu), a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, precum si a clauzei de
insesizabilitate în cartea funciară.
Interdicția de înstrăinare și grevare cu sarcini sau ipoteci, precum și
insesizabilitatea imobilului va fi pe toată perioada achitării ratelor de preț. În situația
achitării integrale anticipate a prețului de vânzare-cumpărare de către cumpărător,
interdicția de înstrăinare și grevare cu sarcini sau ipoteci, precum și clauza de
insesizabilitate vor putea fi radiate din cartea funciară în condițiile art. 185 alin.7 litera

c din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014, anterior împlinirii termenului, pe baza
declarației în formă autentică a vânzătorului.
În situația achitării integrale a prețului de vânzare-cumpărare de către
cumpărător, clauza de insesizabilitate asupra imobilului ce face obiectul contractului
nu va mai fi inserată în contract și nu va mai fi notată în cartea funciară.
Toate cheltuielile ocazionate cu înscrierea ipotecii si a clauzei de insesizabilitate
în cartea- funciară sunt în sarcina cumpărătorului.
De la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare plata taxelor şi
impozitelor datorate către stat pentru imobilul ce face obiectul contractului vor fi în
sarcina cumpărătorului.
Imobilul dobândit prin contract nu poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de
către cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale
şi/sau a activităţilor conexe actului medical potrivit art. 10 alin. 2 din OUG nr.
68/2008.
In cazul nerespectării acestei obligaţii, contractul de vânzare-cumpărare se
consideră rezolvit de drept fară a mai fi necesară punerea în întârziere şi fară vreo altă
formalitate, iar bunul ce face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de
drept în proprietatea vânzătorului. Sumele achitate de cumpărător până la data
intervenirii rezoluţiunii contractului se returnează cumpărătorului, fară dobânda
aferentă acestora.
In temeiul Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, astfel
cum a fost modificată şi completată, Biroul Notarului Public urmează a efectua toateformalităţile de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
competent.
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a imobilului – teren și construcții în care
își desfășoară activitatea Serviciul Județean de Ambulanță Argeș Substația de Ambulanță Costești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 2461/19.02.2015 al Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Adresa nr. 11828/10.12.2014 a Serviciului Județean de Ambulanță
Argeș;
Art. 874 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată și
actualizată;
Art. 86 lit. m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
actualizată;
Art.124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și 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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, a imobilului – teren, în
suprafață de 759 mp şi construcțiile C1 și C2, în care îşi desfăşoară activitatea
Substația de Ambulanţă Costești situat în Costești, str. Industriei, nr. 19, județul
Argeș, până la data de 19.12.2023, identificate conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcția
Tehnică va iniția procedurile legale de dare în folosință gratuită a imobilelor
identificate la art.1.

ANEXA la H.C.J. Argeș nr. 38/27.02.2015

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş
Substaţia de Ambulanţă Costeşti
Costeşti, str. Industriei, nr. 19

Nr.
Denumirea clădirii
crt.
1
C1
–
Sediu
Serviciul
Ambulanţă
2
C2 – Garaj
2
Teren

Adresă

Suprafaţa

Costeşti
str. Industriei nr.19

123 mp
280 mp
759 mp
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor modalități de administrare a imobilului situat în
Municipiul Câmpulung Str. Negru Vodă nr. 87, aflat în domeniul
public al Județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 2460/19.02.2015 al Direcției Tehnice;
Având în vedere :
Art. 867, 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată
și actualizată;
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, republicată și actualizată;
Adresa nr. 396/12.01.2015 a D.G.A.S.P.C. Argeș;
Adresa nr. 1708/05.02.2015 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
„Sfântul Nicolae” Câmpulung Muscel;
Adresa nr. 2408/19.02.2015 a Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
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. Începând cu data de 15 martie 2015 se revocă dreptul de administrare
atribuit prin Hotărârea nr.68/08.12.2004, Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș, asupra imobilului situat în municipiul
Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 87, în care funcționează Complexul de
Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung, identificat conform anexei 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă „Sfântul Nicolae” Câmpulung Muscel, a imobilului , clădiri și teren,
situat în municipiul Câmpulung , str. Negru Vodă, nr. 87, identificate conform
anexei 2, pct.1., parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA 1 la H.C.J. Argeș nr. 39/27.02.2015

Nr.
crt

Denumirea
bunului

1

Complexul
de Servicii
pentru Copii
cu
Dizabilităţi
Câmpulung

Elemente de identificare

Bucătărie şi sală de mese
Sc desf= 210 mp
Anexă spălătorie
Sc desf= 62 mp
Anexă magazie
Sc desf= 61mp
Clădire administrativăbirouri
Sc desf= 100 mp
Clădire administrativă
Complex
Sc desf= 314 mp
Clădire atelier, magazie
Sc desf= 31 mp
Teren 2665 mp

Anul
Valoare de
Act
construirii
inventar
proprietate
-Lei1983
144.500
H.G.447/2002
privind
48.000
atestarea
bunurilor
47.200
aparţinând
domeniului
103.600
public la
judeţului
576.300
Argeş

8.400

ANEXA 2 la H.C.J. Argeș nr. 39/27.02.2015

privind propunerea de administrare a imobilului
aparţinând domeniul public al judeţului Argeş
situat în Câmpulung Muscel, str. Negru Vodă nr. 87

Nr.
crt

1

2

Denumirea
bunului

Centrul
Şcolar de
Educaţie
Incluzivă
Sfântul
Nicolae

Serviciul
Public
Judeţean
Salvamont
Argeş

Elemente de identificare

Clădire şcoală S+P+1
Sc desf.=1092 mp
Garaj Sc desf.= 20 mp
Teren 2775 mp
Bucătărie şi sală de mese
Sc desf= 210 mp
Anexă spălătorie
Sc desf= 62 mp
Anexă magazie
Sc desf= 61mp
Clădire administrativăbirouri
Sc desf= 100 mp
Teren 800 mp
Clădire administrativă
Sc desf= 314 mp
Clădire atelier, magazie
Sc desf= 31 mp
Teren 1865 mp

Anul
construirii

1983

Valoare
de
inventar
-Lei2.470.000
9.010
144.500
48.000
47.200
103.600

1983

576.300
8.400

Act proprietate

H.G. 447/2002
privind
atestarea
bunurilor
aparţinând
domeniului
public la
judeţului Argeş

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenției de parteneriat
între Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și Asociația „Autism,
Terapie, Sport și Arte” Argeș (ATSA-Argeș),

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 4.092 /18.02.2015 al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș;
Având în vedere :
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
repubilcată și actualizată;
Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată și actualizată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi 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,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Județul Argeș prin
Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș și Asociația „Autism, Terapie, Sport și Arte” - Argeș,
potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. Consiliul Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Argeș, Asociația „Autism, Terapie, Sport și Arte” Argeș, și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

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

www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de
Drumuri Argeș R.A., pe anul 2015

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.881/19.02.2015 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, actualizată;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicată și actualizată;
H. G. nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
Art.2 din O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificarile si completările
ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor;
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 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă tarifele practicate de Regia Autonomă Județeană de
Drumuri Argeș R.A., pe anul 2015, conform anexelor 1 – 3, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Direcția Economica si Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

