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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judetului Argeș, pe
anul 2016

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 5659/07.04.2016 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul
2016;
Art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
Adresa nr. 5640/07.04.2016 a Direcției Administrație Publică și Comunități
Locale;
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 bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul
Județului Argeș, pe anul 2016, cu suma de 700 mii lei, din fondul de rezervă
pentru asigurarea dotării, functionării și intreținerii Biroului Electoral de
Circumscripție Județeană nr. 3 Argeș, conform anexelor 1 si 2 , parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Punctul_2
HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar pentru pensionari în anul 2016

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Comisia pentru Servicii
Publice Sănătate și Protecție Socială şi Raportul nr. 5685/08.04.2016 al Direcției
Administrație Publică Comunități Locale;
Având în vedere:
Art.91 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 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 acordarea de sprijin financiar pentru un număr de 2.000
beneficiari din cadrul asociațiilor de pensionari, în cuantum de 30 de lei/persoană,
conform Criteriilor proprii de acordare a sprijinului financiar prevăzute în anexa 1,
parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei privind
Acordarea de Sprijin Financiar pentru Pensionari, potrivit anexei 2, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
ART.3. Comisia privind Acordarea de Sprijin Financiar pentru Pensionari,
Direcția Administrație Publică Comunități Locale și Direcția Economică vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1
La Hot. Nr.72/12.04.2016

CRITERII PROPRII
privind acordarea sprijinului financiar pensionarilor
din cadrul asociațiilor de pensionari din județul Argeș în anul 2016

Sprijinul financiar din partea Consiliului Județean Argeș se acordă pensionarilor, ce
trebuie să facă parte din cadrul asociațiilor de pensionari care depun solicitări în acest sens, în
limita bugetului disponibil.
Criteriile de acordare ale sprijinului financiar sunt:
-

venitul maxim de persoană să fie de 750 lei;

-

beneficiarul să aibă domiciliul în judeţul Argeş.

Acte necesare întocmirii dosarului:
Pentru a putea beneficia de sprijin financiar asociațiile de pensionari vor prezenta:
- solicitarea din partea asociației în care să fie menționat numărul de beneficiari;
- actul constitutiv al asociației;
- statutul asociației;
- extras de cont.

Justificarea sumelor primite
Pentru justificarea sumei acordate de către Consiliul Județean Argeș asociațiile de
pensionari care au depus solicitări în acest sens vor prezenta în termen de 40 de zile de la data
primirii sumelor următoarele documente:
- tabel cu numele, prenumele, suma acordată și semnătura beneficiarului - original;
- cupon de pensie al beneficiarului - original/copie.
Dosarele pentru acordarea sprijinului financiar se depun la Registratura Consiliului
Județean Argeș și vor fi analizate de către o comisie constituită prin dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Argeș.

Anexa 2
La Hot. Nr.72/12.04.2016
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al
Comisiei privind Acordarea de Sprijin Financiar pentru Pensionari în anul 2016

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1 Comisia privind Acordarea de Sprijin Financiar pentru Pensionari, denumită în
continuare Comisie, este un organism de lucru al instituţiei Consiliului Judeţean Argeş,
constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș.
Art. 2 Scopul Comisiei este acela de a analiza solicitările depuse de către asociațiile de
pensionari în vederea acordării de sprijin financiar.
Art. 3 Rolul Comisiei este de a analiza, verifica şi de a propune sumele ce vor fi acordate
solicitanților și de a încheia protocoale de colaborare cu asociațiile de pensionari.
Art. 4 Comisia are criterii proprii de analiză și selecție a cererilor adresate și regulament de
organizare și funcționare.
Art. 5 Comisia îşi va desfăşura activitatea pe durata valabilităţii dispoziţiei de constituire.

Capitolul II. Structura organizatorică
Art. 6 Comisia este alcătuită din 3 membri: un coordonator, 2 membri și un secretar (fără
drept de vot), nominalizați prin dispoziția președintelui consiliului județean.
Art. 7 Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:
- la cererea membrului respectiv, cu motivarea cererii;
- în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.
Capitolul III. Atribuţiile Comisiei
Art. 8 Comisia are următoarele atribuţii generale:
a) primeşte şi analizează cererile asociațiilor de pensionari;

b) verifică dacă solicitările formulate se încadrează în Criteriile proprii de acordare a
sprijinului financiar;
c) propune spre aprobarea plenului consiliului județean inițierea proiectului de hotărâre
cu sumele ce vor fi repartizate fiecărei asociații de pensionari;
d) încheie protocoale de colaborare între judeţul Argeş și asociațiile de pensionari care
solicită sprijin financiar pentru membrii asociațiilor cu venituri mai mici de 750 lei;
e) primește justificările pentru sumele primite ca sprijin financiar.

Capitolul IV. Funcţionarea Comisiei
Art. 9
(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de către coordonator, care va asigura convocarea
membrilor comisiei cu cel puţin 3 zile înaintea datei şedinţei.
(2) În activitatea desfăşurată, Comisia adoptă hotărâri valabil exprimate cu cel putin două
treimi din numărul membrilor.
(3) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.

Dispoziţii finale
Art.10 Dispoziţiile regulamentului de faţă nu contravin prevederilor Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Argeş.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici
actualizați reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea
serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 01.01.2016
și valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A. pentru
obiectivul ,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bârzești – Negrești – Zgripcești
– Beleți (DJ 702), peste râul Argeșel, km 0+145, în comuna Vulturești”
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 5651/07.04.2016 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Având în vedere:
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Hotărârea consiliului județean nr. 213/31.10.2014 privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții
,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bârzești – Negrești – Zgripcești – Beleți
(DJ 702), peste râul Argeșel, km 0+145, în comuna Vulturești”;
Hotărârea consiliului județean nr. 214/31.10.2014 privind cofinanțarea
obiectivului de investiții ,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bârzești –
Negrești – Zgripcești – Beleți (DJ 702), peste râul Argeșel, km 0+145, în
comuna Vulturești”;
Hotarărea consiliului județean nr. 230/08.12.2014 pentru modificarea
Hotărârii consiliului județean nr. 214/31.10.2014 privind cofinanțarea
obiectivului de investiții ,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bârzești –
Negrești – Zgripcești – Beleți (DJ 702), peste râul Argeșel, km 0+145, în
comuna Vulturești” ;
Ordinul nr.1826/08.10.2014 privind aprobarea listei obiectivelor de
investitii;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici
actualizați reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea
serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 01.01.2016
și valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A. pentru
obiectivul „Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele km 3+313-6+626,
L = 3,313 km, in comunele Stoenești și Dragoslavele”
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr.5650/07.04.2016 al Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A.;
Avand in vedere:
O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Hotărârea consiliului județean nr. 165/28.08.2014 privind aprobarea
indicatoriilor tehnico-economici ai investiției "Modernizare pe DJ 725
Stoenești – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele
Stoenești si Dragoslavele";
Hotărârea consiliului județean nr. 212/31.10.2014 privind cofinanțarea
obiectivului de investiție "Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele,
km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenești si Dragoslavele";
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. (1) Se aprobă devizul general cu indicatorii tehnico-economici actualizați
reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor
executate decontate sau nedecontate până la 01.01.2016, cuprinsă în anexa 1, și
valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A., cuprinsă în anexa
2, pentru obiectivul „Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele km 3+3136+626, L = 3,313 km, in comunele Stoenești și Dragoslavele”.
(2) Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

