CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTĂRÂRE
privind actualizarea ,,Programului de lucrări de investiții și reparații
infrastructură rutieră la nivelul județului Argeș, având ca sursă de
finanţare bugetul local pe anul 2014 și previziunile pentru perioada 20152017ˮ
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr. 335/19.09.2014 al Regiei Autonome Județene de
Drumuri Argeș R.A.;
Având în vedere:
Ordinul nr.1490/19.08.2014 al Ministrului Dezvoltarii si Administratiei
Publice;
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.120/26.06.2014 prin care s-a aprobat
actualizarea „Programului cu lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură
rutieră la nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru
perioada 2015-2017.
H.G. nr. 667 din 31 iulie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea
H.G. nr. 805 din 17 septembrie 2014 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în
vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii ;
Rapoartele comisiilor 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, completată, modificată și republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aproba actualizarea ,,Programului de lucrări de investiții și
reparații infrastructură rutieră la nivelul județului Argeș, având ca sursă de
finanţare bugetul local pe anul 2014 și previziunile pentru perioada 2015-2017ˮ
prin redistribuirea unor sume între obiective, conform anexelor, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Compartimentul Legislativ – Transparență Decizională va
comunica hotărârea :
Instituţiei Prefectului - Județul Argeş;
Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. ;
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