CONSILIUL JUDETEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind organizarea ciclului de manifestari cultural – artistice si
stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului”, in anul 2012
Consiliul Judetean Arges ;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetetean si Raportul nr. 8659/11.07.2012 al Biroului Relatii Internationale,
Tineret, Cultura.
Avand in vedere:
 Art. 91 alin. 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, modificată şi completată, republicata;
 Hotararea consiliului judetean nr.22/27.02.2012 privind aprobarea
Calendarului principalelor activităţi cultural artistice, ştiinţifice, sportive
şi sociale organizate de către Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile de
cultură aflate în subordinea CJ Argeş şi nomenclatorul de materiale ce
vor susţine aceste manifestări;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5 ;
 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 ,
HOTARASTE :
ART.1. Se aproba organizarea ciclului de manifestari cultural – artistice si
stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului”, in perioada 2012 -2015, pe
urmatoarele domenii de activitate , conform anexei 1, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba Programul ciclului de manifestări cultural-artistice şi
ştiinţifice “Sărbătorile Argeşului şi Muscelului, ediţia a VI-a”, organizat în
perioada 10 august- 2 septembrie 2012, conform anexei 2, parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.3. Se aproba constituirea Comisiei judeţene de organizare şi
evaluare a candidaturilor pentru titlurile de fiu/fiică şi cetăţean de onoare al
Argeşului in componenta nominala prevazuta in anexa 3, parte integranta din
prezenta hotarare.

ART.4. Se aproba Criteriile pentru acordarea distincţiilor de fiu/ fiică şi
cetăţean de onoare al Argeşului, conform anexei 4, parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.5.(1). Se aproba asocierea dintre Consiliul Judetean Arges si
Fundatia „ Solidaritatea Argeseana”, in vederea organizarii „ Sărbătorilor
Argeşului şi Muscelului, ediţia a VI-a”, organizat în perioada 10 august- 2
septembrie 2012.
(2). Se imputerniceste Presedintele consiliului judetean sa
semneze Protocolul de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges si Fundatia „
Solidaritatea Argeseana”.
ART.6. Directia Economica, Biroul Relatii Internationale, Tineret,
Cultura
si institutiile de cultura din subordinea consiliului judetean vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.7. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va
comunica hotararea:
 Institutiei Prefectului Judetului Arges;
 Institutiilor de cultura din subordinea consiliului judetean ;
 Directiei Economice ;
 Biroului Relatii Internationale, Tineret, Cultura.
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