CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica
al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si
stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Consiliul Judetean Arges ;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 9152/11.07.2014 al Serviciului Relatii Internationale
Tineret Cultura;
Avand in vedere:
Art. 91, alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, actualizata;
Hotărârea consiliului județean nr.11/29.01.2014 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive
şi sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de
cultură aflate în subordinea C.J. Argeş şi nomenclatorul de materiale ce
vor susţine aceste manifestări ;
Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile
Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
Hotararea consiliului judetean nr.127/26.06.2014 privind modificarea si
completarea Hotararii consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind
organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice
„Sărbătorile Argeșului și Muscelului”, în anul 2014;
Rapoartele comisiilor de specialitate K4 si K5,
Avizul secretarului judetului Arges;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata,
HOTARASTE :
ART.1.(1). Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda distinctia
"Fiu/Fiica al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si
stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului" editia a VIII -a, 2014, pe
sectiunea: administraţie publică locală și centrală , societate civilă , mediu
de afaceri, tineri argeseni de succes, conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.

(2).Persoanele nominalizate la alin.(1) au fost selectate pe baza criteriilor
aprobate prin Hotararea consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 cu modificarile
si completarile ulterioare.
ART.2. Comisia constituita pentru intocmirea programului de actiuni
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", Directia Economica si Serviciul Relatii
Internationale Tineret Cultura, vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
Institutiei Prefectului – Judetul Arges;
Comisiei constituita pentru intocmirea programului de actiuni "Sarbatorile
Argesului si Muscelului”;
Directiei Economice ;
Serviciului Relatii Internationale Tineret Cultura.
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