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CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Punctul_1
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a
drumurilor județene reabilitate prin Programul Operațional Regional 2007-2013
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean si
Raportul nr. 12281/07.09.2015 al Direcției de Investiții;
Având în vedere:
Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Îmbunătătirea
infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul Major de Intervenție 2.1
Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv
construcția/reabilitarea șoselelor de centură;
Art.123 alin (1) coroborat cu art.91, alin (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată și actualizată;
Contractul de Finanțare nr. 312/21 .05. 2009 “Modernizare DJ 734: Voinești
(DN73) Lerești – Voina în vederea îmbunătățirii si dezvoltării infrastructurii de
turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840”;
Contractul de Finanțare nr. 317/21.05.2009 „Modernizare DJ 730: Podul
Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov în vederea
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0 + 000 – 9 + 550, L =
9,550 km”;
Rapoartele comsiliilor 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 darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.
a următoarelor drumuri județene reabilitate prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale,
Domeniul Major de Investiție 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene,
străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură:
„Modernizare D J 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu –
limita jud. Braşov în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism,
km 0 + 000 – 9 + 550, L = 9,550 km”, cod SMIS 1130, finalizat în data de
22.06.2011;
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Punctul_2
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului Argeș, pe
anul 2015
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean şi
Raportul nr. 12629 / 11.09. 2015 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Art.84 din O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
Ordinul nr. 629/2015 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru
finanțarea Programului național de dezvoltare locală;
H.G. nr. 638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
H.C.J nr. 34/2013 privind aprobarea reesalonării finanțării cotei de 2% din valoarea
eligibilă a Proiectului Regional "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă
uzată în județul Argeș" pentru perioada 2013-2015;
Adresa nr . 224626/25.08.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș;
Rapoartele comsiliilor 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Județean Argeș, pe anul 2015, conform influentelor prezentate în anexele 1, 2 și
3 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2014 a sumei de
637,81 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, potrivit anexei 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

