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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2016

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 19/03.01.2017 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Art. 82 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată;
H.G. nr. 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la
dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016;
Art. 25 din O.U.G. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare;
Art. 91, alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
Dispoziția Președintelui nr. 611/29.12.2016 privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2016;
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 al Județului Argeș
pe anul 2016 cu suma de 474 mii lei, conform prevederilor Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 611/29.12.2016, anexă la prezenta
hotărâre.
ART.2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Bica Dănuț

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Referatul constatator nr. 11/03.01.2017;
Având în vedere :
Art. 9, alin. (2), lit. a. si art.12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, actualizată ;
Cererea domnului Bica Dănuț nr. 19883/23.12.2016;
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 122/2016 cu privire la validarea
mandatelor deputaților aleși la data de 11 decembrie 2016;
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 ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier judeţean al domnului Bica Dănuț înscris pe lista Partidului
Național Liberal la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de
05.06.2016 şi declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, încetează calitatea de membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș a domnului Bica Dănuț nominalizat prin
Hotărârea consiliului județean nr. 39/25.08.2016.
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HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Georgescu Nicolae

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Referatul constatator nr. 12/03.01.2017;
Având în vedere :
Art. 9, alin. (2), lit. a. si art.12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, actualizată ;
Cererea domnului Georgescu Nicolae nr. 19892/23.12.2016;
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 122/2016 cu privire la validarea
mandatelor deputaților aleși la data de 11 decembrie 2016;
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 ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier judeţean al domnului Georgescu Nicolae înscris pe lista
Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de
05.06.2016 şi declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, încetează calitatea de membru în Colegiul
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a
domnului Georgescu Nicolae nominalizat prin Hotărârea consiliului județean nr.
40/25.08.2016, precum și cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale Speciale ”Sfântul Stelian” Costești nominalizat prin Dispoziția
președintelui nr. 383/31.08.2016 .
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HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Velcea Nicolae

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Referatul constatator nr. 13/03.01.2017;
Având în vedere :
Art. 9, alin. (2), lit. a. si art.12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, actualizată ;
Cererea domnului Velcea Nicolae nr. 20040/28.12.2016;
Hotărârea Camerei Deputaților nr. 122/2016 cu privire la validarea
mandatelor deputaților aleși la data de 11 decembrie 2016;
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 ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier judeţean al domnului Velcea Nicolae înscris pe lista
Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de
05.06.2016 şi declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.
ART.2. Cu data adoptării prezentei, încetează calitatea de președinte al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Argeș a domnului Velcea Nicolae nominalizat prin
Hotărârea consiliului județean nr. 39/25.08.2016.

