CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean
nr.215/28.10. 2013
Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 3980/25.03.2014 al Direcţiei de Dezvoltare si Proiecte ;
Având în vedere:
Art. 288, 289, 291, 292 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
modificata şi completata;
Art. 20 alin. 1 lit b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale ;
Art. 91, alin. (3), lit. c din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata;
Art. 22 al O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor si Hotararea consiliului
judetean nr.215/28.10.2013 privind aprobarea actualizarii cuantumului
taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2014;
Hotărârea Consiliului Judeţean Arges nr. 22/29.01.2014
privind
aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi practicate de către Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3, K4, K5, K6 precum şi
avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. (1). Se aproba modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean
nr.215/28.10.2013 prin introducerea anexei 27 privind taxele si tarifele
practicate de consiliul judetean pentru emiterea acordurilor prealabile, avizelor
şi autorizaţiilor necesare executării de lucrări sau amplasarea unor obiective în
zona drumurilor turistice reabilitate.
(2). Anexa 27 face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Hotararea consiliului judetean nr.215/28.10. 2013 se modifica
corespunzator.

ART.3. Directia Economica, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges
R.A si Direcţia de Dezvoltare si Proiecte vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
ART.4. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
Instituţiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Economice;
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A;
Direcţiei de Dezvoltare si Proiecte.

p.PRESEDINTE
GRIGORE FLORIN TECAU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEŢ
VIORICA RĂDUCANU
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