CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea calendarului principalelor activită i și manifestări
cultural-artistice, știin ifice, sportive și sociale pe anul 2013, ce vor fi
organizate și sprijinite de Consiliul Jude ean Argeș și institu iile
subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor sus ine
aceste activită i

Consiliul Judetean Arges;
Analizând Expunerea de motive prezentată de presedintele Consiliului
Judetean Arges si Raportul nr. 1129/28.01.2013 al Biroului Rela ii
Interna ionale Tineret Cultura;
Având în vedere:
 Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale;
 OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii
asezamintelor culturale ;
 Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata;
 Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicata;
 O.G. nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte
aprobata prin Legea nr. 353/2007
 O.G. nr. 51/1998, modificata si completata de OG nr. 2/2008 aprobata prin
Legea nr. 199/2008 privind imbunatatirea sistemului de finantare a
programelor si proiectelor culturale
 Art. 91 alin 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata;
 Adresa nr.1116/28.01.2013 a Fundaţiei Solidaritatea Argeşeană.
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, 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, republicata,
H O T Ă R Ă S T E:
ART.1.(1). Se aprobă Calendarul principalelor activită i și manifestări culturalartistice, ştiinţifice, sportive și sociale pe anul 2013, ce vor fi organizate și
sprijinite de Consiliul Jude ean Argeș și instituţiile de cultură aflate în
subordinea acestuia, conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.
(2).Activitatile si manifestarile cuprinse in anexa 1 vor fi realizate, dupa
caz, pe baza de protocol de colaborare.
ART.2. Se aprobă principalele activităţi şi manifestări cultural-artistice pe anul
2013 ce vor fi organizate de scolile speciale din subordinea Consiliului
Judetean Arges, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari.

ART.3. Se aprobă Nomenclatorul materialelor ce vor susţine manifestările
cultural - artistice din anexele 1 şi 2, conform anexei 3, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.4.(1). Se aproba incheierea Protocolului de colaborare dintre Consiliul
Judetean Arges si Fundaţia Solidaritatea Argeşeană in vederea sprijinirii şi
organizarii diverselor evenimente cultural-artistice şi sociale la nivelul judeţului
Argeş, conform anexei 4, parte integranta a prezentei hotarari.
(2). Se mandateaza Presedintele Consilului Judetean Arges, domnul
Constantin Nicolescu, sa semneze Protocolul de colaborare in forma aprobata la
art.4, alin.(1).
ART.5 . Finantarea activitatilor si manifestarilor cultural – artistice , stiintifice
sportive și sociale se va face in functie de sumele alocate prin bugetele
institutiilor subordonate, precum si de sumele alocate in bugetul de venituri si
cheltuieli al consiliului judetean.
ART.6. Directia Administratie Publică si Comunităti Locale, Biroul Rela ii
Interna ionale Tineret Cultura si institutiile subordonate Consiliului Judetean
Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Compartimentul Legislativ - Transparentă Decizională va comunica
hotărârea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Administratie Publică si Comunităti Locale;
 Directiei Economice ;
 Biroului Rela ii Interna ionale Tineret Cultura;
 Institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges;
 Scolilor speciale din subordinea Consiliului Judetean Arges.
 Fundaţiei Solidaritatea Argeşeană.
PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU
Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU
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