CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30 septembrie 2014,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 15,00 domnul Tecău Grigore Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 32 de consilieri, fiind absenţi motivat domnul consilier Soare Florinel
Leonard şi domnişoara Zevedei Denisa Elena, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: dl Ionel Voica, secretarul judeţului
Argeş, dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie Publică
Comunităţi Locale, dl Voicu Constantin, director executiv Direcţia Economică, dl
Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dl Tache Doru reprezentantul
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Ciocănău Niculina, şef
Serviciu Buget, Impozite, Taxe şi Venituri, dna Mocanu Carmen şef serviciu
Financiar-Contabilitate, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale
Tineret, Cultură, dna Stan Elena, şef Serviciu Coordonarea Activităţii Autorităţilor
Publice, dna Stoica Iulia şef serviciu Lucrări Publice Investiţii Infrastructură
Modernizare Master Plan-Apă, dl Ţurcanu Sorin şef serviciu Audit Public Intern, dl
Ungureanu Romus, şef birou Autoritatea Judeţeană de Transport, dl Dumitru
Nicuşor, şef
birou Informatic, dl Gheorghe Aurelian
director
U.I.P.
Managementul Deşeurilor, dl Sachelarie Octavian director al Bibliotecii Judeţene
”Dinicu Golescu” Argeş, dl Mazilescu Sorin, director Centrul Judeţean de
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dl Macovei Adrian,
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş, dl Tudor Sevastian, director Teatrul „Al. Davila” Piteşti, dl Justin Dejanu,
director Muzeul Viticulturii şi Pomiculurii Goleşti, Badea Viorel, director general
Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, dl Roman Vasile, director
Camera Agricolă Argeş, dl Ivaşcu Sorin director şi dna Alina Nicolau director
producţie ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., Eduard Ciocnitu,
director al Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş,
dna Radu Claudia, consilier Preşedinte, dl Băşulescu Mihai Petea, Gheorghe
Mihăiţă, Mihăescu Gheorghe, membrii Consiliului de Administraţie ai Regiei
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Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., dna Honţaru Sorina director Direcţia
de Sănătate Publică Argeş.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş din 30 septembrie
2014.
Dl consilier Bica Dănuţ
Propunem retragerea punctelor 22 şi 23 de pe ordinea de zi deoarece la
majoritatea comisiilor nu am avut onoarea să avem un reprezentant al consiliului de
administraţie şi sunt proiecte mult prea serioase să le trecem pe fugă.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunt de acord cu dumneavoastră, sunt proiecte foarte serioase şi de aceea trebuie
dezbătute astăzi, pentru că tot noi am dat termen de 60 de zile şi astăzi este ultima
zi. Avem preşedintele consiliului de administraţie şi membri în sală şi o să vă
prezinte toate datele, eu am avut o discuţie cu dânşii ieri. Din păcate ieri a fost o
situaţie destul de bizară ca să se întâmple lucrul acesta, eu îmi cer scuze pentru
faptul că nu au participat la aceste şedinţe, eu nu am fost aici că aş fi venit în locul
dânşilor.
Dl consilier Bica Dănuţ
Domnule preşedinte, sunt cinci administratori.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Ajungem la ele şi dacă nu găsim înţelegere sunt de acord să amânăm, dar să ştiţi
că noi trebuie să respectăm termenul. Noi prin vot am aprobat 60 de zile.
Dna consilier Sandu Elena
Şi comisia K5 s-a întâlnit la 2,30 şi a discutat pe această temă.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare ordinea de zi - cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
- I -

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 28 august 2014 – dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
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Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 16 septembrie 2014 – dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Contractului Cadru de Asociere a Judeţului Argeş cu Judeţul Dâmboviţa în vederea
realizării proiectelor de infrastructură rutieră cu conectivitate la reţeaua TEN-T - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre. Este vorba de Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară
6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală.
Dl consilier Prunaru Iulian
Aseară am cerut să se arate desfăşurat ce înseamnă reţeaua TEN-T, noi ştim
aflând de la celelalte puncte dar am dori să se modifice, să se treacă în paranteză că
înseamnă „transport european”.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este vorba de drumurile judeţene care fac legătura între drumurile europene.
Dl consilier Prunaru Iulian
Da domnule preşedinte, dar după reţeaua TEN-T puneţi în paranteză „transport
european” să ştim şi noi ce înseamnă.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Mâine raportul Comisiei europene va fi prezentat în parlament şi vom şti toate
datele acestei reţele. Putem să facem această menţiune în hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Poate sunteţi mai bine informat, ne puteţi spune ceva despre această afacere?
Vom semna un contract şi după aceea va fi o afacere, cu ce ne alegem noi, ce va fi
în viitor, ce dăm noi ce dau ei.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
De trei luni discutăm de afacerea aceasta domnule consilier. Este vorba de
finanţarea prin proiecte europene a reabilitării şi modernizării drumurilor judeţene.
În programul de finanţare 2014-2020 prioritar la finanţare vor fi proiectele de nivel
regional şi v-am spus că am început discuţii cu preşedinţii consiliilor judeţene din
regiunea Sud Muntenia dar şi cu ceilalţi preşedinţi de consilii judeţene care sunt
vecini cu judeţul Argeş pentru a identifica oportunităţile în privinţa acestor
proiecte. Cu Dâmboviţa, cu Giurgiu, cu Teleorman am găsit cele trei drumuri
judeţene care fac legatura între aceste judeţe şi autostradă, deci drum european.
Pentru a primi aceşti bani europeni şi pentru a întocmi studii de fezabilitate pentru
realizarea acestor drumuri judeţene.Trebuie în primul rând să dăm această hotărâre
de asociere, urmează celelalte etape pe care le vom aproba tot aici.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Contribuţia noastră, a Consiliului judeţean care este?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Deocamdată ghidul de implementare al finanţării pentru perioada 2014-2020 nu
a fost dat publicităţii de către Comisia Europeană. Încă nu a fost desemnat
preşedintele Comisiei Europene, comisarii şi trebuie vizele acestora. Până la
sfârşitul anului vom avea toate aceste date, dar din punct de vedere al agendei, este
necesar ca până la sfârşitul lunii septembrie să dăm această hotărâre de asociere iar
noi, primul obiectiv l-am îndeplinit, restul vom vedea când va apărea documentaţia.
Tot aici o discutăm, tot aici hotărâm.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Mă surprinde faptul că aici se spune că principiile de bază ale prezentului
contract cadru de asociere sunt dialogul, colaborarea, continuitatea, consensul dar
trebuia trecut banul, acesta este principiul de bază, dacă ai bani faci treabă.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Incepem cu dialogul întâi şi apoi plătim.
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Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule consilier, ne preia Dâmboviţa, nu avem nevoie de bani, facem asociere
şi ne preia cu totul ca pe celelalte instituţii pentru că noi nu suntem în stare de ele.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Deocamdată facem asocierea. Dacă vreţi să vă dau secretul acestei hotărâri de
asociere, racordarea acestor drumuri judeţene la autostradă se face în judeţul Argeş,
ei nu pot face drumurile acestea fără noi.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Vreau să fac un mic comentariu domnule preşedinte, dacă ar fi să vorbesc despre
lucrurile criticabile în politica guvernului actual, aş putea vorbi mai mult de o zi
fără să mă opresc. Vreau să vă felicit însă pentru acest proiect şi ca să explicăm este
vorba despre solicitarea pe care eu v-am făcut-o de mai multă vreme în legătură cu
drumul judeţean 503. Aceste drumuri judeţene puteau fi făcute numai cu bani de la
Consiliul judeţean, problema era că în momentul în care treceam de graniţa
judeţului Argeş nu aveam continuitate şi toate sumele erau suportate din bugetul
judeţului. Deci în ceea ce priveşte cota de ajutor nerambursabil contează mai puţin,
important este că noi nu suportăm în integralitate costul acestor realizări de
drumuri, totodată există continuitate de proiect când drumul trece în judeţul vecin,
acesta este marele avantaj, este bine că sunt gândite regional.
Dl consilier Prunaru Iulian
Aş dori să-l anunţ pe colegul meu de comisie domnul consilier Sofianu că acest
drum 503 se află la punctul 5, vom discuta despre el, şi în realitate se află în
programul nostru din ianuarie la poziţia 26, că am făcut alt program în iulie pe care
l-am rupt şi venim acum cu al treilea, la revelion patru, cinci, şase, asta este
altceva.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 171.
-

IV -

Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Contractului Cadru de Asociere a Judeţului Argeş cu Judeţul Dâmboviţa, Judeţul
Giurgiu şi Judeţul Teleorman în vederea realizării proiectelor de infrastructură
rutieră cu conectivitate la reţeaua TEN-T - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Este vorba de aceiaşi asociere.
Dl consilier Prunaru Iulian
Am intrat aseară în posesia unei hărţi şi a unui tabel. Am rugămintea ca la aceste
proiecte, 4,5 câte sunt, cei din judeţele vecine au trecut comunele şi noi le-am trecut
pe ale noastre, vă dau exemplu, ultima poziţie, să spunem Săpata, Lunca Corbului,
Bîrla, Tufeni Olt sau Valea Cărcinovului, Topoloveni, Dobreşti, Voineşti, Malu cu
Flori, să se spună unde ne ducem, poate unii nu cunosc traseul. Să vedem unde
merg aceste conexiuni pentru că pot să ajungă în altă parte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Eu nu ştiu dacă harta aceasta este anexa hotărârii.
Intrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendament – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 172.
-

V -

Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Contractului de Asociere a Judeţului Argeş cu Judeţul Dâmboviţa, Judeţul Giurgiu
şi Judeţul Teleorman în vederea realizării în comun a proiectului
“Reabilitarea/modernizarea drumului judeţean DJ 503” compus din diferite
tronsoane pe traseul judeţelor amintite - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 173.

-

VI -

Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de Asociere a Judeţului Argeş cu Judeţul Giurgiu şi Judeţul
Teleorman în vederea realizării în comun a proiectului “Reabilitarea/modernizarea
drumului judeţean DJ 504” compus din diferite tronsoane pe traseul judeţelor
amintite- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 174.

-

VII -

Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de Asociere a Judeţului Argeş cu Judetul Dâmboviţa în
vederea realizării în comun a proiectului “Reabilitarea/modernizarea drumului
judeţean DJ 702” compus din diferite tronsoane pe traseul judeţelor amintite - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian
Am analizat aseară, în tabel aţi venit cu drumul 702 - Topoloveni, Boţeşti, Malu
cu Flori şi în anexă v-aţi referit la drumul 702 G şi F. Analizând graniţa judeţului
Argeş pe partea de sud şi sud – est am observat că mai sunt încă 8 drumuri cu
numărul 702, de la A la H, de ce pe celelalte 6 nu le prindem că şi ele duc tot în
judeţele din dreapta noastră? Dacă în hotărâre avem DJ 702 de la Topoloveni până
la Boţeşti, în anexă avem G şi H, de ce A,B,C,D,E,F nu apar, că sunt tot conexiuni
cu judeţele respective?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunt conexiuni, dar probabil că în partea cealaltă nu se întâlnesc cu drumuri
judetene.
Dna Nicolau Alina
Acestea îndeplinesc condiţiile.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Probabil că luna viitoare o să aprobăm proiectul cu drumul capitalelor şi acesta
va fi parte din ce vrem noi să facem.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
In mandatul meu 2004-2008, de la Topoloveni la Boţeşti s-a făcut modernizarea
drumului judeţean 702. Acum ce îi mai facem?
Dl consilier Prunaru Iulian
Conexiune Boţeşti Malu cu Flori.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Trebuie reabilitat după atâţia ani.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 175.
-

VIII -

Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Argeş - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Funcţia de arhitect şef este scoasă la concurs pe 16 octombrie. Concursul se va
ţine la Bucureşti.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 176.
-

IX -

Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru Camera Agricolă a
Judeţului Argeş - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( Dobrea Maria). S-a adoptat
Hotărârea nr. 177.
-

X -

Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene pentru
Evidenţa Persoanelor Argeş - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Domnul director Badea să prezinte situaţia. Vă rugăm să ne faceţi o informare
de ce nu aţi aprobat schimbarea prenumelui acelui minor şi s-o prezentaţi în
şedinţa de consiliu.
Dl director Badea Viorel
Legat de proiectul de hotărâre vreau să vă spun că noi suntem instituţia
subordonată consiliului judeţean cu cel mai mare deficit de personal din toate
celelalte instituţii. În momentul de faţă structura noastră are efectiv încadrate
posturile în proporţie de 48,7% fapt ce împiedică foarte mult o desfăşurare corectă
a activităţii instituţiei. În proiectul pe care vi l-am supus atenţiei am prevăzut pentru
anul viitor un număr de 9 posturi care să fie scoase la concurs de la debutant până la
superior. Până anul acesta nu am putut organiza concursuri deoarece nu a fost
prevedere legală şi nici fonduri bugetare. Anul acesta am organizat două concursuri
care s-au soldat cu eşec întrucât candidaţii nu au îndeplinit condiţiile legale sau nu
au putut promova testele scrise. Pentru anul viitor, dacă avem fonduri bugetare,
vom demara din nou proceduri şi să ne putem încadra în minim de personal
deoarece prin organigramă avem 40 de posturi, avem dreptul la 42 de posturi dar
am considerat că nu se impune o ocupare de100 % a posturilor deoarece nici nu am
avea spaţiu necesar de desfăşurare a activităţii în conditii optime.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 178.
-

XI -

Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul propriu al
D.G.A.S.P.C Argeş - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 179.
-

XII -

Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Argeş în consiliile de
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administraţie ale Şcolilor speciale din judeţ - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
De ce nu o amânăm noi după 15 octombrie pentru că aici trebuia să trecem
hotărârea şi ordonanţa de migraţiune.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Eu asta doream să întreb secretarul judeţului, dacă este imperios necesar să o
aprobăm astăzi pentru că aşa cum este ordonanţa nu ştim dacă mai există USL-ul.
Dl secretar judeţ Voica Ionel
La momentul actual USL există, nu am ajuns la termenul de aplicare a
Ordonanţei 55, mai avem.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( Diaconescu Nicolae Nicuşor).
S-a adoptat Hotărârea nr. 180.

- XIII -

Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării burselor sociale pentru elevii şi studenţii din anul
şcolar/universitar 2014 – 2015- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, aş dori o modificare, numărul 170 e bătut în cuie, dacă se
adună 150 de dosare este în minus, dacă sunt 200 atunci sunt în plus deci noi
trebuie să rectificăm în plus sau în minus bugetul alocat acelor sume care sunt
derizorii, deci numărul de 170 de burse trebuie trecut ca plus sau minus, niciodată
nu adunăm un număr fix de dosare.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Trebuie să fie un număr de reper, atunci cum scriem acordarea burselor. Vă
propun ca în cazul în care există mai multe cereri să facem o şedinţă şi să rectificăm
cifra.
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Dl consilier Tică Manuel
Am şi eu un amendament, aş dori ca termenul limită să-l prelungim până la 01
noiembrie. În două săptămâni este greu să se facă dosarele pentru cei care nu ştiu,
am discutat şi la comisie.
Dna Stoenescu Roxana
S-a discutat la comisie şi suntem de acord.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Am avut un amendament, nu ştiu dacă s-a făcut rectificarea, spune la art. 2
adeverinţă de la unitatea şcolară că au promovat anul şcolar anterior cu cel puţin
8,50. La clasele I-IV sunt calificative, s-a făcut modificarea? M-a întrebat un primar
astăzi 450 lei maxim pe cap de membru al familiei este net, pentru că nu este
specificat.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este 450 net.
Dl consilier Bica Dănuţ
Rugămintea ar fi să se găsească o variantă de mediatizare maximă prin
Inspectoratul şcolar, prin primari, să nu fie copii care nu ştiu că au acest drept.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
O să purtăm corespondenţă cu Inspectoratul şcolar, cu primăriile la fel, domnul
inspector general poate confirma că am colaborat şi oamenii sunt interesaţi de
informaţii. Cu cele două universităţi trebuie să mai vorbim.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentele menţionate– cine
este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 181.

-

XIV -

Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al concursului de management, planul de management
câştigător şi a contractului de management pentru Centrul Judeţean pentru
Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş- dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aveţi cuvântul domnule director.
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Dl director Mazilescu Sorin
Sunt absolvent al Facultăţii de Litere promoţia 2001 ca şef de promoţie,
absolvent al cursurilor de doctorat din cadrul Academiei Române de Etnografie şi
Folclor “Constantin Brăiloiu” cu gradaţia Magna Cum Laude, director interimar la
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş din
2004 şi de astăzi cu voia dumneavoastră manager.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Citesc din anexă, nota finală obţinută de domnul Mazilescu Sorin în urma
desfăşurării celor două etape ale concursului este de 9,02 şi este declarat
câştigătorul concursului de manager. Vă felicităm domnule director, succes.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 182.
-

XV -

Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Mai sunt şi alte întrebari? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.183
- XVI -

Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți
Argeș- dl. Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.184
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-XVII-

Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
scoaterea din funcțiune și casarea mijlocului fix ,, DACIA NOVA’’, în vederea
achiziționarii unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului
auto național - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Mă uit la proiectul de hotărâre şi am avut un amendament la rapoartele
comisiilor de specialitate, atâta timp cât tehnicul aparţine urbanismului, şi noi ar fi
trebuit să dăm aviz, vorbisem cu domnul secretar Voica să treacă şi avizul K2.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este actualizat pe site.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.185.

- XVIII -

Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Consiliului Local al Municipiului Piteşti a unui imobil – teren,
situat în Piteşti, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Ştrand – Punct Automobil Clubul
Român), aflat în domeniul public al judeţului Argeş- dl Preşedinte Tecău Grigore
Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Hotărârea este dată pentru casarea acestei barăci.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.184
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- XIX -

Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin
Bălăceanu Stolnici” Ștefănești - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Este bine că se ocupă prin concurs din posturile vacante. Aş vrea ca şi la Spitalul
judeţean, prin vacantarea multor posturi, să devină prin concurs viabile, să avem
acoperite toate posturile acolo. Sper ca pe viitor şi domnul director Vasilescu să ne
aducă un stat de funcţii cu multe posturi vacante scoase la concurs, luate în
consideraţie şi care s[ poat[ fi ocupate.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.185
- XX -

Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.186
- XXI -

Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru
14

ocuparea funcției de manager la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean
Argeș - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, mulţumim pentru acest regulament, îl aşteptam demult eu şi
cu domnul doctor Manu pentru că marea majoritate a directorilor sunt în interimat
şi credem că de acum încolo se va desfăşura corect concursul de manageriat la toate
spitalele şi să luăm în calcul şi spitalele din Stefăneşti şi Leordeni. Având în vedere
că sunt probleme mari la Spitalul judeţean, vă informez că am fost sunat la ora două
şi jumătate noaptea de către o doamnă care între timp a născut, a fost luată cu
salvarea, dânsa năştea iar la urgenţe la secţia ginecologie nu era medic, a născut cu
o asistentă care spunea că îşi face profesia de douăzeci şi ceva de ani. Nu existau
nici-un fel de materiale, vată, rivanol, spirt. Nu se poate aşa ceva. Rugămintea mea
este ca domnul director Vasilescu să ia act şi să facă ancheta care se cuvine.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.189
Dl consilier Manu Constantin
Este un pas important votarea şi validarea acestui regulament, sunt noutăţi,
stipulează condiţii concrete de concurs şi de posibilitatea de ocupare prin concurs a
acestor funcţii. Vreau să vă supun atenţiei şi poate că ar fi bine ca într-o şedinţă
ulterioară să putem analiza şi activitatea consiliilor de administraţie din cadrul
spitalelor publice pentru că din 2010 de când au fost preluate de către consiliile
locale şi consiliile judeţene, consiliile de administraţie nu au constituit o analiză a
activităţii, mai exact cei doi reprezentanţi ai consiliului judeţean nu au făcut o
informare pentru a
vedea şi noi ce problemele au rezolvat, ce probleme
administrative au fost. Scoatem la concurs postul de manager sau îl reînnoim la trei
ani, foarte bine. Avem posibilitatea pe lângă regulament şi condiţiile de ocupare să
îi putem analiza anual. Consiliile de administraţie noi nu le-am analizat de nicio
culoare, nu am în vedere Spitalul judeţean să nu fie nici un dubiu. Problema
capitală care se pune este că sunt anumite spitale din judeţul Argeş unde lasă de
dorit o activitate a managementului care trebuie coordonată de consiliul de
administraţie, activitatea care o exercită conducerea executivă a Spitalului Vedea.
Mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunteţi preşedintele comisiei de sănătate şi puteţi propune pe ordinea de zi astfel
de puncte.
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- XXII -

Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de administrare a Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș
R.A.- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
Domnule preşedinte, am discutat şi la comisie în prezenţa preşedintelui
consiliului de administraţie şi au fost comentarii referitor la acest proiect de
hotărâre şi recitindu-l în următoarele zile am constatat că este un plan de
administrare al regiei judeţene de drumuri pentru perioada 2014-2020, nu spun că
este stufos şi îmbracă toate aspectele metodologice, dar el nu relevă anumite
particularităţi concrete pentru judeţul Argeş. Este ca şi când am înfiinţa o regie de
drumuri judeţene unde prezentăm o strategie şi un plan de afaceri, de management
de la zero. Aş fi vrut să fie mult mai detaliat, punctual, pe anumite zone tehnic şi
economic şi din punct de vedere al resurselor umane, astfel încât să ştim şi ce
votăm pentru că aşa preluăm doar teoretic foarte bine din cărţi. Am citit de două
trei ori acest plan, este frumos, dar pe mine nu mă impresionează pentru că aş fi
vrut şi ceva concret, ce facem noi ţinând cont şi pliindu-ne pe Strategia de investiţii
în drumuri a judeţului pe care am aprobat-o noi pentru perioada 2014-2020?
Aş dori mai mult o explicare concretă şi o particularizare pe zone, pe drumuri şi
domenii de activitate. Mulţumesc.
Dl Băşulescu Mihail Petea
Domnule preşedinte, domnilor consilieri, este un plan de administrare al unui
consiliu de administraţie ales pe baza Ordonanţei 109. Conform Ordonanţei 109
conducerea executivă a regiei putea să fie încredinţată doar consiliului de
administraţie dar aşa cum a decis Consiliul Judeţean Argeş, consiliul de
administraţie a trebuit să delege activitatea executivă directorului general al regiei.
Deci planul de administrare al consiliului de administraţie va trebui citit împreună
cu contractul de mandat al directorului general al regiei şi cu contractele de mandat
ale administratorilor. Este un program general pe patru ani 2014-2017 de strategii şi
linii generale de dezvoltare care în funcţie de evoluţia ulterioară se vor îmbrăca şi
din punct de vedere economic, lucrări, programe.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, domnul preşedinte al consiliului de administraţie nu a
binevoit să vină luni când am avut şedinţa de comisie, să discute cu comisia de
urbanism problemele care ne frământă la punctele 22, 23. Data trecută când am
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votat consiliul de administraţie în frunte cu domnia sa, eu nu am votat, m-am
abţinut, scria clar ” preşedintele consiliului de administraţie este director general”.
Întreb acum, cine este director general pentru că ştiu că director economic este
domnul Ivaşcu Sorin şi pe parte de execuţie doamna Nicolau Alina. Cine este
director general domnule preşedinte? Nu avem cum să ne lămurim cu planul
acestea dacă dânsul nu a venit să discute cu noi. Cum să nu scoatem de pe ordinea
de zi acest punct?
Dl Băşulescu Mihail Petea
Conform Ordonanţei 109 consiliul de administraţie a delegat domnului director
Sorin Ivaşcu pe mandat de trei luni până la finalul anului 2014 atribuţiunile funcţiei
de director general al regiei de drumuri urmând ca dânsul să delege atribuţiunile
executive la ceilalţi factori de decizie care în urma aprobării organigramei vor fi
numiţi pe funcţii. Repet, numai până la sfârşitul anului.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Dânsul trebuia să facă propunerea, iar noi adunarea generală care suntem
consiliul judeţean trebuia să aprobăm cine este directorul general.
Dl Băşulescu Mihail Petea
Conform Ordonanţei 109 directorul general trebuie ales prin selecţie care
urmează să se facă până la sfârşitul anului, iar rezultatele concursului de selecţie
vor fi prezentate consiliului judeţean spre aprobare. Deocamdată este o măsură
temporară pentru a închide financiar acest an şi a avea posibilitatea, nu consiliul
care este primul consiliu pe Ordonanţa 109, celelalte consilii la care nu se referă
Ordonanţa 109 au funcţionat pe alte principii. Deci noi ne supunem prevederilor
Ordonanţei 109.
Dl consilier Prunaru Iulian
Am vorbit foarte mult aseară la comisie, domnul consilier Diaconescu are
dreptate, după analiza mea lucrând în construcţii 26 de ani, domnul Băşulescu deja
de o lună este un prim secretar al direcţiei sau director general al direcţiei de
drumuri care nu are nici 5 ani. Dacă citiţi pagina 4 din planul dumnealui de măsuri
unde este lista cu semnături a acestui consiliu de administraţie, dânsul este
preşedinte şi are drept de semnătură peste tot, ceilalţi din acest tabel, dacă ne uităm
atent, sunt membri neexecutivi - doamna Nicolae Mihaela neexecutiv, domnul
Gheorghe Mihăiţă neexecutiv, domnul Mihăescu Gheorghe neexecutiv, doamna
Rădulescu Eliza neexecutiv. Cum cei doi directori ai regiei sunt scoşi în decor de o
luna, îl întreb pe domnul preşedinte al consiliului de administraţie dacă dumnealui
cunoaşte ceva despre această regie într-o lună, dacă a fost la Buzoeşti să vadă că a
căzut districtul, dacă cunoaşte că a fost strânsă cantitatea de nisip pentru a fi
împrăştiată pe drumurile din sud, ce a făcut dânsul în decurs de o lună. Dacă dânsul
vine din când în când pe această autostradă construită acum 42 de ani de
Ceauşescu, într-o lună ne-a şi lovit. Eu nu vreau să fiu părtaş la măgăriile ce vor
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urma, fac parte din AGA şi aş dori să se convoace AGA să-i luăm din atribuţiuni
domnului Băşulescu care ne-a repetat de şapte ori de Ordonanţa 109. Ordonanţa
109 nu spune că dânsul este Dumnezeu în această regie pe care nu o cunoaşte
absolut deloc. Suntem doi consilieri ţărănişti, ne abţinem cât va fi dânsul preşedinte
al consiliului de administraţie, propun să convocăm Adunarea Generală a
Acţionarilor, am fost un dobitoc că am votat luna trecută ca dumnealui să vină de la
Bucureşti să conducă consiliul de administraţie când noi în tot judeţul nu am găsit
un inginer de drumuri.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
După cum vă amintiţi, majoritatea colegilor am dat dovadă de optimism şi am
votat cu multă încredere mandatul noului consiliu de administraţie, eu am fost
foarte surprins, însă aşa cum spune şi domnul consilier Diaconescu de măsurile
tinereşti şi revoluţionare în domeniul drumurilor judeţene propuse de membrii
consiliului de administraţie. Din prezentarea pe care o au dumnealor şi din funcţiile
pe care le-au ocupat şi le ocupă şi în prezent, prin prisma profesiei pe care o am
nu-mi permit ca într-un timp atât de scurt să trec la nişte atacuri concrete ale
propunerilor făcute în acest plan de administrare al regiei de drumuri şi nici la
punctul următor nu aş vrea să mă pronunţ. Ştiu că, aşa cum a spus şi domnul
consilier Prunaru sunt aspecte foarte importante pentru judeţul Argeş, sunt unul
dintre cei care cunoaşte foarte bine drumurile judeţene prin prisma funcţiilor pe
care le-am ocupat, este un domeniu foarte stufos, vine şi iarna, termenul de 60 de
zile de care aţi vorbit domnule preşedinte nu era pentru noi consilierii, ci pentru
membrii consiliului de administraţie, pe noi nu ne obligă nimeni să votăm astăzi.
Tocmai prin prisma faptului că eu sunt de bună credinţă şi plin de optimism nu
aduc nicio acuză astăzi, dar pentru a formula alături de ceilalţi colegi un punct de
vedere cât mai argumentat şi cât mai obiectiv, eu consider că trebuie retras de pe
ordinea de zi şi pentru a nu agita spiritele şi eventual dacă există şi se justifică o
anumită urgenţă, putem să dezbatem problema înainte de următoarea şedinţă
ordinară, la prima şedinţă extraordinară pe care o veţi stabili dumneavoastră dar
pentru a fi utilă consider că nu mai repede de o săptămână. Personal mă angajez să
vă prezint un punct de vedere cât mai fundamentat în decurs de o săptămână pe
ambele proiecte, punctele 22 şi 23. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Dacă tragem de timp şi ne ascundem în spatele perdelelor, niciodată nu mergem
înainte. Trebuie să începem de undeva. Dacă sunteţi consilieri judeţeni, dacă
reprezentaţi cetăţenii acestui judeţ, trebuie să ţineţi cu interesul cetăţenilor care vor
drumuri mai bune, lucrări finalizate cum trebuie, termene respectate, şi activitatea
regiei. De asemenea noi consilierii judeţeni trebuie să respectăm legislaţia în
vigoare, dacă astăzi nu aprobăm aceste lucruri, trebuie să desfiinţăm tot consiliul de
administraţie pe care tot noi l-am votat. Punctul de plecare este acest plan de
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administrare care este făcut pentru anii 2014-2017, dar este clar că nu putem să-l
aplicăm pentru că sunt lucrări în derulare, el ne pregăteşte pentru 01 ianuarie 2018
atunci când aprobăm şi bugetul şi planul de investiţii pe anul viitor, nu putem să
facem acele lucruri fără a avea acest plan. Nu putem să mergem mai departe să
aprobăm Regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama dacă nu avem
acest plan şi nu putem reorganiza districtul de la Buzoeşti, să angajăm oameni fără
acest plan. Primul punct de plecare pentru funcţionarea în bune condiţii, în perfecte
stări de transparenţă este regulamentul de organizare şi funcţionare şi planul de
acţiune. Să nu mai începem o mie de lucrări şi să nu le terminăm, să nu mai ştim
cine ia aceste lucrări şi cui le încredinţăm, să nu mai dăm banii şi apoi tot eu să
semnez pentru lucrările care s-au făcut. Este adevărat că ieri din partea consiliului
de administraţie a fost o greşeală că nu a participat la comisii, am fost eu plecat la
Bucureşti, veneam eu în locul dânşilor, domnul Băşulescu a fost la minister pentru
că trebuie să prezinte mâine Raportul Comisiei Europene cu privire la investiţiile,
autostrăzile şi drumurile naţionale din România, ceilalţi colegi au avut probleme
sau nu au fost informaţi la timp să ajungă. Îmi cer scuze eu pentru faptul că nu au
fost prezenţi dar în privinţa acestor documente, sunt făcute de specialişti, de oameni
care se pricep, nu sunt perfecte pentru că nimeni nu este perfect, dar putem pleca de
undeva. Stăm iară să ne ascundem toată ziua? Vreţi să mai aşteptăm nu ştiu câte
luni de zile, să mai dăm o hotărâre, să mai numim un director, să mai numim un
preşedinte, să nu ne respectăm cuvântul pe care l-am dat acestor oameni când am
votat aceste hotărâri? Nu vă chem să facem lucruri ilegale sau care sunt în
contradicţie cu legea, vă chem să fiţi alături de mine să organizăm o regie care să-şi
facă datoria faţă de cetăţenii judeţului şi dacă nu suntem în stare să ne organizăm şi
să îndeplinim acest proiect până la 01 ianuarie 2018 o să vă propun să o desfiinţăm
şi să înfiinţăm din nou direcţia de drumuri care era în consiliul judeţean. Dar lucrul
acesta trebuie să-l ştim, putem sau nu putem să facem treabă. Insist să fie aceste
două puncte pe ordinea de zi. Vă stau la dispoziţie şi putem discuta despre
modificare, despre alte probleme pe care trebuie să le introducem aici şi până la 01
ianuarie dacă este nevoie dăm hotărâri de consiliu dar trebuie să începem de
undeva.
Dl consilier Manu Constantin Dan
Aveţi perfectă dreptate. Îi recomand domnului preşedinte al consiliului de
administraţie, proaspăt venit în judeţul Argeş, ca pe viitor din preţiosul timp pe
care i-l oferim să mergem să cunoască cele 102 localităţi cu drumurile judeţene şi
cred că doriţi să le cunoaşteţi. Atunci când veniţi în faţa comisiilor cum aţi fost la
comisiile K1 şi K3 am rugămintea decentă să veniţi cu cineva din vechiul staf, care
cunosc foarte bine regia, care au muncit în credinţă. V-am întrebat la comisie, aţi
pedalat de fiecare dată şi poate foarte bine aţi făcut,dar pe mine nu m-aţi convins.
Eu doream ca la comisie să vină dna Nicolau sau domnul Ivaşcu, cineva de-al
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nostru pentru că dumneavoastră nu aţi avut timpul fizic să cunoaşteţi judeţul.
Sunteţi un expert şi de aceea sunteţi preşedintele consiliului de administraţie, dar
am rugămintea ca cel puţin o perioadă de timp să fiţi însoţit de cineva care
cunoaşte, pentru că toate proiectele acestea pe plan de administrare, de dezvoltare,
dacă nu cunoşti situaţia concretă, degeaba. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este corect domnule consilier, de aceea vă propun să aprobăm acest plan pentru
că la organigramă chiar asta dorim, să facem angajările şi repartiţia oamenilor pe
funcţii astfel încât să aibă responsabilităţi directe, concrete şi să ne dea un raport
mereu cu ceea ce se face acolo. Este adevărat că săptămâna trecută a fost o situaţie
un pic mai delicată, domnul Ivaşcu a fost plecat la nişte cursuri de perfecţionare,
doamna Nicolau a trebuit să acopere toate problemele, însă este necesar ca din
partea regiei să fie în permanenţă cineva prezent în faţa dumneavoastră.
Dl Băşulescu Mihail Petea
Îmi cer scuze pentru situaţia de comunicare care a dus la neprezentarea mea, eu
am fost la patru comisii dar numai la cea de urbanism nu am ajuns să vorbesc cu
doamna Nicolau şi cu doamna Eliza Rădulescu, iar din informaţiile pe care eu leam primit noi trebuia să obţinem avize doar de la finante-buget şi juridic. Eu îmi
cer încă o dată scuze pentru situaţia creată. Iar dumneavoastră ştiţi şi colegii ştiu că
eu de la 01 august, săptămână de săptămână am fost şi la regie şi la consiliu şi caut
să am o legătură strânsă cu ceea ce se întâmplă la conducerea executivă.
Dl consilier Fulga Marian
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, sigur că regia autonomă judeţeană de
drumuri este preocuparea noastră din totdeauna fie că la un moment dat s-a numit
direcţie de drumuri şi în prezent este regie. În acelaşi timp trebuie să ne gândim
practic ce înseamnă activitatea aceasta majoră pentru judeţul Argeş, ce înseamnă
drumurile judeţene care totalizează 1200 de kilometri şi din punctul meu de vedere
trebuie în practică concret să facem nişte paşi importanţi în soluţionarea aspectelor
care necesită întreţinerea, repararea şi gestionarea acestor activităţi pe drumurile
judeţene. Dacă aseară la comisie nu eram convins împreună cu colegii mei de
modul în care se percepe această strategie de viitor pentru drumurile judeţene,
astăzi prin prezenţa domnului Băşulescu cât şi a celor doi directori din Argeş, cred
că lucrurile sunt oarecum într-o normalitate şi din ce am dedus eu ascultându-i, cred
că se pot face paşi importanţi având în vedere şi experienţa practică a celor din
judeţul Argeş, dar şi experienţa domnului Băşulescu. Atâta timp cât va fi această
colaborare şi lucrurile vor fi percepute în sensul de a se îmbina experienţa fiecăruia,
teoria cu practica şi va exista o colaborare, o preocupare şi o respectare a legislaţiei,
eu cred că putem face din aceasta o regie performantă să nu ne mai trezim în
situaţia în care suntem nevoiţi ca de fiecare dată să dăm nu ştiu câte hotărâri
aproape din două în două şedinţe legate de aceste drumuri judeţene. Având în
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vedere şi faptul că s-au înţeles să spunem ca până la sfârşitul anului să mergem pe
actuala strategie şi urmează ca ulterior să facem demersuri, să dăm acele hotărâri
care să ducă la un plus în ceea ce priveşte activitatea acestei regii judeţene, cred că
este necesar şi mi se pare normal să ajungem să discutăm astăzi având în vedere şi
termenele pe care tot noi le-am stabilit cu doua luni în urmă să dăm acest vot în
favoarea acestor proiecte de hotărâre şi să trecem la treabă în ceea ce priveşte regia
noastră de drumuri mai eficient decât până acum.
Dl consilier Mărăşoiu Dorin
Este o vorbă că în teren nu poţi să vezi ansamblul de la firul ierbii şi le-aş spune
celor care se grăbesc să critice prezenţa domnului Băşulescu aici că eu cred că
avem nevoie de un om cu conexiune, cu relaţiile personale ale domnului Băşulescu
dacă vrem să ieşim din micul joc la nivel de judeţ privind drumurile judeţene. Cred
că avem nevoie de o viziune foarte clară, treaba noastră este să punem în aplicare
viziunile acestui consiliu de administraţie şi să sperăm că vom avea drumuri mai
bune. Întâi să dăm şansa unui om să joace şi apoi să-l criticăm.
Dna consilier Sandu Elena
Haideţi să ne respectăm regulile şi ce aprobăm, avem impresia că suntem uneori
ca la piaţă, în comisii discutăm una iar în şedinţele de plen venim cu altă faţă.
Suntem consiliul judeţean, suntem autoritatea tutelară, nu facem din şedinţele
consiliului judeţean un circ, avem o responsabilitate, aici facem administraţie.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Din păcate Argeşul este unul dintre judeţele cu cea mai mare reţea de drumuri
judeţene şi comunale, 1200 km drumuri judeţene, 1400 drumuri comunale.
Niciodată nu o să avem banii necesari să putem întreţine şi repara toate aceste
drumuri. Întotdeauna am încercat să facem ceea ce ne-au cerut primarii şi cetăţenii,
unele lucrări sunt începute de ani de zile şi neterminate, altele vrem să le începem,
de aceea este bine să plecăm din acest punct şi să stabilim o strategie, să ştim că
oamenii au responsabilitate şi un grafic de lucrări şi să vedem cum se achită de
aceste lucruri. Nu aprobăm aceste hotărâri pentru a schimba directori şi a aduce alţi
oameni, aprobăm aceste lucruri pentru ca directorii actuali şi actuala regie să ştie ce
are de făcut, cum să realizeze aceste lucrări şi care sunt termenele, să nu mai
schimbăm în fiecare şedinţă acea listă de investiţii, să avem curajul să ne uităm în
ochii oamenilor pentru că am terminat investiţia respectivă, drumul respectiv, că
avem utilajele cu care să intervenim şi că putem să executăm aceste lucrări. Toate
acestea trebuie să le facem pe baza unui plan şi de aceea vi le cer astăzi. Să plecăm
de la acest plan care poate fi îmbunătăţit, care poate fi modificat, dar care este
punctul de plecare pentru activitatea până în 2018 a regiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 abţineri (Bica Dănuţ, Bratu Ion
Gabriel, Cocaină Andrei Mihai, Diaconescu Nicolae Nicuşor, Jinga Valerian,
Moise Dumitru, Postelnicescu Marius Dorel, Prunaru Iulian, Sofianu Narcis Ionuţ,
Tică Manuel, Vlădău Daniel, Voicu Dorin ). S-a adoptat Hotărârea nr.190
- XXIII -

Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului
de funcții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A - dl Preşedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, când am aprobat organigrama şi statul de funcţii pe anul
2014 la drumuri judeţene aveam 50 şi un pic de economişti de fapt personal TESA
şi vreo 60 şi un pic de muncitori. La ora actuală în statul de funcţii se cer 17
ingineri, subingineri, 13 economişti, 9 inspectori, 3 consilieri juridici, 7 tehnicieni,
6 primitori distribitori, 43 muncitori. Eu am mai spus-o, se tot aminteşte aici de
districte, dacă nu mai avem districte, unde ducem şeful secţiei, de ce mărim
schema, avem nevoie de 180 de oameni? Domnule preşedinte, cum vedeţi
dumneavoastră să aprobăm acest stat de funcţii când nu avem districte, nu avem
utilaje dar vreţi oameni, iar să-i plătim. Nu putem vota 200 de oameni cum am mai
votat la cealaltă regie.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Trebuia să votaţi celălalt punct ca să aveţi. Voi prezenta cetăţenilor judeţului că
nu sunteţi de acord să asfaltăm drumurile. Eu din câte ştiu conform Raportului
preşedintelui care v-a fost prezentat şi-l voi prezenta şi eu la anu, noi ne-am ţinut de
promisiunea de a asfalta şi reabilita 100 km pe an. Dacă dumneavoastră trăiţi în alt
judeţ, mutaţi-vă în Argeş şi o să vedeţi aceste lucrări, o să vedeţi că regia îşi face
datoria faţă de cetăţeni, dar are nevoie de un impuls şi are nevoie de susţinere. Eu
cred că sunt mai importante dorinţele cetăţenilor decât orgoliile personale şi
politice. Dacă nu vreţi să înţelegeţi lucrurile acestea, nu pot să vă oblig, aveţi
libertatea conştiinţei.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Consider că este prematur să atacăm toate punctele, dar domnul consilier
Diaconescu a ridicat corect o problemă, domnul preşedinte Băşulescu ne poate
explica cine a venit cu propunerea şi de ce sunt necesari trei jurişti la această regie?
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Dl Băşulescu Mihail Petea
Din punct de vedere al activităţii regiei, conform contractului de administrare din
2010 semnat avem nişte atribuţii. Una din cele mai importante este derularea
procesului de achiziţii publice, de exemplu pentru Consiliul Judeţean Argeş care
înseamnă de la întocmirea documentaţiilor de atribuire până la implementarea
proiectului, urmărirea contractelor încheiate cu constructorul, consultantul,
derularea procedurilor de licitaţie aici este necesar un specialist-jurist pe domeniul
achiziţiilor. Alt jurist face activităţile curente inclusiv ale societăţii, secretariatului
consiliului de administraţie şi face necesarul unui al doilea post, iar al treilea post
este necesar în perioada de absenţă a unuia dintre celor doi să dea libere sau nu se
ştie ce se poate întâmpa, poate fi în concediu de odihnă. Deci trebuie un jurist
pentru activitatea curentă şi unul pe probleme de achiziţii publice. Organigrama
înseamnă posturi, nu înseamnă persoane, această organigramă are 175 de posturi de
4 ani, niciodată nu s-a ajuns la 170 de angajaţi, eu am suplimentat cu 5 posturi
pentru că am considerat necesar un dispecerat, să avem şi noi posibilitatea ca pe
site-ul consiliului judeţean cetăţeanul să fie informat 24 din 24 de ore unde se
lucrează, unde este îngreunat traficul, exact ca la Compania Naţională de Drumuri,
lucruri care se rezolvă din dispecerat, înseamnă un om pe tură şi un om care să dea
libere în momentul când un om se disponibilizează putând să se ocupe în cele 8 ore
de activităţi administrative şi un personal pentru baza de producţie pentru că am
înţeles că urmează cât de curând să se achiziţioneze o staţie de asfalt şi trei patru
posturi ca să poţi să s-o montezi, să-i dai drumul, să poţi să o foloseşti, trebuiau
prevăzute. Deci sunt practic faţă de ce a fost 175 posturi acum 180. Repet, sunt
posturi, ele nu au fost niciodată ocupate, astăzi sunt 120 de angajaţi.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Noi nu votăm aici posturi care să nu fie ocupate.
Dl Băşulescu Mihail Petea
Eu am fost pus să eficientizez ce a fost până acum.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, uitaţi-vă în anexa 2 din regulamentul dumneavoastră şi
aveţi un total de funcţii de execuţie plus muncitori de 181şi aveţi 82 de muncitori şi
personal tehnic, economic administrativ, adică personal auxiliar 99 deci aveţi mai
mulţi funcţionari decât muncitori, cine munceşte în această regie?
Dl Preşedinte Florin Tecău
Nu sunt toate posturile ocupate.
Dl consilier Prunaru Iulian
Noi ce votăm? Eu doresc specialişti care să toarne asfaltul de 10 cm.
Dl Preşedinte Florin Tecău
In zilele noastre turnarea asfaltul se realizează cu maşini performante de turnat
asfalt.
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Dl consilier Fulga Marian
Am votat de-a lungul timpului mai multe organigrame şi într-adevăr aceste state
de funcţii niciodată nu au cuprins tot personalul. Este foarte bine că sunt aceste
posturi vacante, care nu sunt ocupate. Dacă regia aceasta ar merge bine, probabil
că se va întâmpla lucrul acesta, sunt 127 de posturi ocupate şi mie personal
analizând acest stat de funcţii, nu mi se pare nimic anormal în ceea ce priveşte
funcţionalitatea acestei regii.
Dl Preşedinte Florin Tecău
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 abţineri (Bica Dănuţ, Bratu Ion Gabriel ,
Cocaină Andrei Mihai, Diaconescu Nicolae Nicuşor, Jinga Valerian, Moise
Dumitru, Prunaru Iulian, Sofianu Narcis Ionuţ, Tică Manuel, Vlădău Daniel,
Voicu Dorin ). S-a adoptat Hotărârea nr.191
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și
poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș pentru iarna 20142015- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.192
- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
propunerile de proiecte pentru drumurile județene cu conectivitate la rețeaua transeuropeană de transport (TEN - T) și prioritizarea acestora la nivelul județului Argeș
-2015- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.193
- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
asocierea dintre județul Argeș si unele unități administrativ teritoriale în vederea
realizării obiectivelor de infrastructură drumuri - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian
Am solicitat şi aseară la comisie, am înţeles că este vorba de comunele
Domneşti şi Moşoaia. Aş dori ca primarii localităţilor respective să prezinte fişele
cu drumurile locale din acele comune pentru că la ora actuală dânşii nu spun pentru
câte drumuri se asociază cu noi şi din câte ştiu au foarte multe uliţe şi poteci, dacă
ne trezim că noi ne asociem să asfaltăm oriunde şi oricum? Aş dori un
amendament, la această hotărâre să anexăm drumurile conform fişelor pe care ar
trebui să le posede fiecare primărie din fiecare localitate. Sunt foarte mulţi primari
care plimbă banii dintr-o parte în alta şi nu respectă ce hotărăsc cu noi.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Pentru Mosoaia există stabilit clar în anexă drumul pentru care facem asociere,
este vorba despre strada Gazului comuna Moşoaia iar la Domneşti trebuie să se
asigure ieşirea din drumul judeţean pe străzile laterale. Nu facem decât acest lucru,
nu putem face nici asfaltarea, nici reabilitarea pentru că acolo se lucrează la
canalizare şi alimentare cu apă şi s-ar lucra degeaba. Însă trebuie să ne facem
datoria ca administrator de drum judeţean. La Domneşti s-a adus anexa cu cele 11
străzi.
Dl consilier Fulga Marian
S-au adus anexele pentru că era o hotărâre la modul general şi trebuia să vedem
şi noi ce este practic în spatele acestei hotărâri a consiliului local Domneşti, ca să
fim lămuriţi în ceeea ce priveşte această asociere. Şi în acordul de asociere este bine
să existe acest document să nu lăsăm loc la interpretări.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Strada aceasta a Gazului din comuna Moşoaia nu poate fi făcută de ei, trebuie să
venim noi cu drumurile judeţene? Domnul consilier Postelnicescu să ne dea unele
explicaţii. Cum este această stradă a Gazului, este necesar să vină drumurile
judeţene să o facă?
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Acolo este vorba de o lucrare începută mai demult care nu poate fi finalizată,
această stradă face legătura între două drumuri judeţene şi este necesar să o
terminăm, primarul nu poate susţine singur lucrarea.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Contractul de asociere este de 50% noi, 50% ei, rămâne valabil sau facem noi
tot?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Facem aceiaşi asociere, respectăm contractul.
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
Nu vreau să fac parti pris-ul pentru acest drum pentru că nu este corect, de aceea
nici nu am vorbit cu primarul Ene, am văzut-o pe ordinea de zi şi cunosc situaţia de
acolo, legătura dintre Albota şi Moşoaia, are dreptate colegul Diaconescu din alt
punct de vedere. Eu nu fac politică aici şi nici nu vreau să fac laudaţio dacă vin eu
cu un proiect sau nu, aş dori ca şi primari, şi vorbesc generic acum ca să nu atac
comuna Moşoaia, primarii care au ziare, foarte bine că îşi publică toate realizările
în ziarele locale chiar dacă sunt de 7-8 ori în poză acolo, să aducă în amintire
cetăţenilor că este şi hotărârea consiliului judeţean, sau a consilierilor judeţeni în
frunte cu preşedintele consiliului judeţean.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.194

- XXVII Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea ,,Programului de lucrări de investitii şi reparaţii infrastructură rutieră la
nivelul judeţului Argeş , având ca sursă de finanţare bugetul local pe anul 2014 şi
previziunile pentru perioada 2015-2017 .
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian
Este al treilea pe anul acesta. Vom vota programe după ce executăm lucrări.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
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O să aplicăm planul de activitate şi planul de investiţii pe perioada 2014-2018 pe
care nu l-aţi votat şi veţi vedea că atunci o să respectăm toate lucrările.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu două abţineri (Cocaină Mihai Andrei,
Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr.195

- XXVIII -

Trecându-se la punctul XXVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul județului Argeș, pe anul
2014- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat (Cocaină Mihai Andrei, Prunaru Iulian). S-a
adoptat Hotărârea nr.196

- XXIX/1 Trecându-se la punctul XXIX/1 al ordinii de zi - Informare privind stadiul
implementării Proiectului ,,Crearea infrastructurii generale și specifice activităților
de turism din arealul climatic Ghițu – Molivișu din comuna Arefu, Județul Argeș”.
- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Ii rog pe domnul Bârlă şi domnul Bârzan Constantin managerul proiectului să vă
prezinte informarea.
Este prezentat un material video cu imagini din zona unde au început să se
desfăşoare lucrările la proiect.
Dl Bârzan Constantin manager proiect
Am abordat toate lucrările pentru punerea în funcţiune a pârtiei, se lucrează la
alimentarea cu energie electrică, se face şanţul, urmează cablul. La pârtie, mai
avem foarte puţin, trei săptămâni ca să rezolvăm cum am zis, apă, iluminat şi
drumul de 1600 m pe zona care coincide cu apă, canal, să nu avem surprize şi ne
încadrăm în termen aşa cum am promis. În trei săptămâni terminăm lucrările şi apoi
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începem partea de omologare care nu mai depinde de noi, dar vom încerca în
această iarnă să se schieze cu închirierea unui telesky fără instalaţia de transport pe
cablu a proiectului care nu se poate face în acest an. Pregătim şi drumul, am lucrat
pe partea de intrare dinspre Transfăgărăşan, ca să putem aduce turiştii. Ne vom
folosi de autobuzele celor din comuna Arefu care nu fac parte din proiect.
Dl consilier Manu Constantin Dan
Am participat astăzi la o şedinţă exclusivistă, frumoasă, inedită, care nu ştiu în
ce măsură a respectat rigurozităţile şi decenţa unei şedinţe de consiliu judeţean.
Am votat astăzi regulamentul de condiţii de participare la concursul de manager la
spitalele publice. Aşa cum ştim, propun una din două variante: să aveţi în vedere că
noi, preşedinţii de comisii să putem stipula un proiect de hotărâre de regulament de
funcţionare a plenului şedinţelor şi a comisiilor, sau în cazul în care se apreciază că
nu este nevoie, o astfel de şedinţă mi se pare absolut necesară cu toate comisiile
până la şedinţa oficială de validare pentru că la comisiile de specialitate mai puţin
suntem vocali, avem surprize şi plăcute şi neplăcute, colegi şi la 2 şi la 3 mandate
pe care nu-i am auzit niciodată au devenit foarte vocali fie că suntem în campanie
sau precampanie electorală, fie că scaunul din dreapta este liber. Este o competiţie.
Trebuie să facem şi noi un proiect să vedem cum funcţionăm, sau prin liderii de
grup sau la nivel de comisii să ne punem de acord. În legătură cu Molivişu, am
stabilit noi preşedinţii celor şase comisii şi v-am informat că ar fi bine ca din partea
consiliului judeţean, a consilierilor judeţeni şi a părţii tehnice, să delegăm oameni
care să supravegheze din partea consiliului judeţean pentru ca aceşti domni să nu
mai vină lunar să dea un raport, ci să rămână acolo să-si desfăşoare activitatea, iar
comisia noastră să ne informeze câţi bani am dat, cât s-a cheltuit. Cum spunea
colega noastră doamna Dobrea ar trebui să avem în vedere să facem spre sfârşitul
anului o şedinţă extraordinară acolo să vedem şi noi stadiul actual.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Propunerea cu şedinţa extraordinară la sfârşitul anului este valabilă, o încurajez
şi precis vom fi acolo, nu am nimic împotriva comisiei care să urmărească lucrurile,
nu ştiu dacă din punct de vedere legal rapoartele acestei comisii pot fi validate de
către consiliul judeţean. O să vă rog ca fiecare grup politic să facă propuneri pentru
această comisie şi în şedinţa ordinară de luna viitoare să aprobăm componenţa ei.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Informările contabiliceşti, pe ce s-au cheltuit banii ne interesează pe noi.
Mulţumim pentru surpriza pe care ne-au făcut-o filmând zona dar noi vrem să ştim
ce se face cu banii.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Din punct de vedere financiar fiţi sigur că domnul director Voicu vă prezintă
ultimul leu investit dar comisia aşa cum a propus domnul consilier Manu o vom
face şi vom avea aceste informări.
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Dl Despan Florian
Pe site-ul consiliului judeţean la şedinţa de astăzi la Diverse a fost postată o
situaţie în care sunt evidenţiate toate cheltuielile efectuate de la demararea
proiectului adică toate sumele care au intrat în bugetul asociaţiei provenind de la
comunele care fac parte din asociere cât şi de la consiliul judeţean şi orice cheltuieli
fiind identificate şi OP-urile şi destinaţia fiecăruia. Dacă consultaţi găsiţi
transparenţă totală, nu ştiu ce se mai doreşte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Domnul director Despan este reprezentantul consiliului judeţean în ADI
Molivişu, este omul care ţine legătura între cei care stau toată ziua pe şantier şi
consiliul judeţean, am urmărit toate lucrările.
Dl Despan Florian
Vreau să fac precizarea că repartizarea sumelor în momentul în care a intrat
tranşa de la consiliul judeţean s-a făcut în Adunarea Generală a Asociaţiilor, nu a
făcut-o preşedintele de capul lui, adică răspunderea este în totalitate a membrilor
asociaţiei, deci toate cheltuielile sunt sub control şi se pot verifica, este transparenţă
totală.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Faptul că există justificarea şi această transparenţă şi putem să o facem şi mai
vizibilă este un lucru foarte bun. Dacă această iarnă vom schia la Molivişu, este un
bun câştigat pentru judeţ.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnul consilier Manu a avut dreptate cu şedinţa de la sfârşitul anului, dar
sfârşitul anului ne prinde grăbiţi, unii pleacă de Crăciun, alţii de Anul Nou, când
facem şedinţa?
Dl consilier Fulga Marian
O şedinţă extraordinară s-ar potrivi cel mai bine pentru proiectul acesta, ar fi de
preferat după turul II al alegerilor prezidenţiale pentru că până atunci nu cred că
există timpul practic, unii vor fi bucuroşi, alţii nu. Trebuie să avem în vedere
accesul până la pârtie, am fost de curând în zonă şi intrarea dinspre barajul Vidraru
către pârtia de sky nu este accesibilă pentru că drumul judeţean care leagă comuna
Brăduleţ, Poienile Vâlsanului de Poiana Molivişu şi ajunge înspre drumul naţional
spre Transfăgărăşan este asfaltat până undeva în zona Poienii Molivişu şi după
aceea se continuă cu drum pietruit. Va fi necesar în scurt timp să prindem în
programul nostru de urgenţă asfaltarea sau pietruirea sau consolidarea drumului
judeţean pentru că la un moment dat începând să vină acele componente, acele
utilaje, va fi foarte greu accesul şi noi trebuie să le asigurăm infrastructura pentru aşi putea continua lucrările pentru a se încadra în programul stabilit.Trebuie găsită o
soluţie şi pentru porţiunea de drum care se desprinde din drumul judeţean şi duce
către baza pârtiei unde se lucrează acum şi se defrişază, unde se lărgeşte drumul.
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Tot s-a vorbit despre regia noastră de drumuri judeţene, trebuie să avem în vedere şi
această porţiune de drum.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Pentru proiectul de investiţii pentru anul viitor va trebui discutăm acest obiectiv.
Dl consilier Fulga Marian
Am văzut că ne-a sosit angiograful şi am dori să ne spuneţi mai multe despre
acest aspect şi când ne putem efectiv folosi de el.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Angiograful soseşte la Spitalul judeţean, cred că de mâine va putea fi pus pe
poziţie, la sfârşitul acestei luni angiograful va fi funcţionabil. Avem din punct de
vedere al cadrelor medicale oameni competenţi. Eu îmi doresc ca nimeni dintre
dumneavoastră să nu aibă nevoie de el.
Vă mulţumesc.
Şedinta s-a încheiat la ora 17,10.

P R E Ş E D I N T E,
Grigore Florin TECĂU
SECRETAR JUDEŢ,
IONEL VOICA

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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