CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Județean Argeș, pe anul 2016

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 1373/27.01.2016 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 339/2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016;
Art. 58, alin. 1 din 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;
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 bugetul de venituri și cheltuieli la activitatea proprie a
Consiliului Județean Argeș, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019,
conform anexelor nr.1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă utilizarea sumei de 35.390,60 mii lei din excedentul bugetului
local la 31.12.2015 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare
pentru activitatea proprie a Consiliului Județean Argeș și a instituțiilor
subordonate, prevazut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă “Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse
de finanțare”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări
cultural-artistice, științifice, sportive și sociale pe anul 2016, ce vor fi
organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile
subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor susține aceste
activități
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 928/20.01.2016 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură;
Având în vedere:
O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007;
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;
Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată;
O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte
aprobată prin Legea nr. 353/2007;
O.G. nr. 51/1998, modificată și completată de Legea nr. 245/2001;
O.G. nr. 2/2008 aprobată prin Legea nr. 199/2008 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
Legea nr.273/2006 a finanțelor publice localem cu modificările și completările
ulterioare;
Art. 91 alin 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată,
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.(1). Se aprobă Calendarul principalelor activități și manifestări culturalartistice, ştiinţifice, sportive și sociale pe anul 2016, ce vor fi organizate și
sprijinite in limita bugetului de venituri si cheltuieli ce va fi aprobat de Consiliul
Județean Argeș și instituţiile de cultură aflate în subordinea acestuia, conform
anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2).Activitățile și manifestările cuprinse în anexa nr. 1 vor fi realizate,
după caz, pe bază de protocol de colaborare.
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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Muzeului Viticulturii și Pomiculturii - Golești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.1455/29.01.2016 al Serviciului Relații
Internaţionale Tineret Cultură ;
Având în vedere :
Art. 91, alin (2), lit. c din Legea 215/2001, a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicată;
O.U.G. nr. 189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură cu modificările şi completările ulterioare;
Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr.
182/2000.
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 de organizare și funcționare al
Muzeului Viticulturii și Pomiculturii - Golești, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
ART.2. Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 40/28.03.2012, cu modificările
și completările ulterioare, se actualizează conform prevederilor prezentei hotărâri.

ANEXA
La Hotararea nr. 17/02.02.2016

Modificări la Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului
Viticulturii și Pomiculturii - Golești

-

Art. 5- se elimină lista codurilor CAEN ;
Titulatura de Director general va fi înlocuită cu cea de MANAGER, conform
O.U.G. nr. 189/25.11.2008;
- Art. 16. Muzeul este condus de către un manager, numit în urma promovării
concursului de proiecte de management, pe durata determinată, conform legii ;
- Art. 17. Activitatea managerului este sprijinită de către Consiliul de
Administrație, organ de conducere cu rol deliberativ și de Consiliul Stiințific,
organ de conducere cu rol consultativ.
- Art. 20. Consiliul de Administrație are următoarea componență:
a) Președinte- Managerul
b) membrii: Director, 1 reprezentant al Consiliului Județean Argeș, 1
reprezentant al Președintelui CJ Argșs, șefii de secții, contabil șef,
jurist, 1 reprezentant al personalului de execuție sau al sindicatului,
după caz.
c) Secretar- prin rotație, unul dintre membrii Consiliului de Administrație,
numit de către Președintele acestuia.
- Art.21 – ultimul paragraf se modifică astfel :
« Procesele- verbale de sedință se intocmesc în timpul ședintei de către secretar, se
consemnează intr-un registru special și sunt semnate de fiecare membru al Consiliului
de Administrație prezent la ședință ».
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HOTĂRÂRE
privind majorarea tarifului pentru serviciile de pază prestate de
Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 706/27.01.2016 al Direcţiei Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Art. 288, 289, 291, 292 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
modificată şi completată;
Art. 20 alin. 1 lit b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
modificată și completată modificată şi completată;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administrației publice
locale, republicată și actualizată;
H.G. nr. 1.017 / 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Hotărârea consiliului județean nr. 215/28.10.2013 privind aprobarea
actualizării cuantumului taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica începând
cu anul fiscal 2014;
Hotărârea consiliului județean 276/18.12.2015 privind aprobarea
cuantumului taxelor și tarifelor ce se vor aplica începand cu anul fiscal
2016,
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 majorarea tarifului pentru serviciile de pază prestate de
Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş la 13 lei/ora/agent de
securitate.
ART.2. Punctul 1 din Anexa nr. 12 la Hotărârea consiliului județean nr.
215/28.10.2013 și la Hotărârea consiliului județean nr.276/18.12.2015 se
modifică corespunzător prevederilor articolului 1.

