CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 19 decembrie 2013,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 15,00 domnul Nicolescu Constantin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 31 de consilieri, fiind absenţi motivat domnii consilieri Cocaină Mihai
Andrei, Glişcă Ion, Mărăşoiu Dorin, Zevedei Denisa Elena, deci şedinţa este
statutară.
La şedinţă au participat de drept: doamna Răducanu Viorica, secretarul judeţului,
iar din partea aparatului de specialitate al consiliului judetean şi al unităţilor
subordonate, au participat: d.na Alisa Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei
Administraţie Publică Comunităţi Locale, dl. Voicu Constanti, directorul Directiei
Economice, d.na Ciocănău Niculina, Şef Serviciu Buget, Taxe şi Impozite, dl. Stoicea
Alin, directorul Direcţiei Tehnice, d.na Roxana Stoenescu, şeful Serviciului Relaţii
Internaţionale, Tineret, Cultură, d-na Eliza Rădulescu, şef Serviciul Resurse Umane,
dl. Dumitru Nicuşor, şeful Biroului Informatic, dl. Mihăescu Gheorghe, directorul
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl.
Gheorghe Aurelian, directorul Unitaţii de Implementare a Proiectelor, dl. Pena
Florian, Administrator al Judeţului Argeş dl. Badea Marian, directorul Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, dl. Iustin Dejanu, directorul-adjunct al
Muyeului Naţional al Viticulturii şi pomiculturii Goleşti, dl. Cristocea Spiridon,
directorul Muzeului Judeţean Argeş, dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii
Judeţene Argeş, Simona Şerban, directorul Centrului de Cultura Brătianu, dl. Tudor
Sevastian, directorul Teatrului ,,Al. Davila” Piteşti, dl. Sanduloiu Ion directorul
Serviciului Public Judeţean Salvamont Arges, dl. Macovei Adrian, directorul
D.G.A.S.P.C. Argeş, dl. Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş, dl. dr.
Mincă Răzvan directorul medical al Spitalului Orăşenesc „Carol I” Costenşti, d.na dr.
Florentina Matei managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea
Iaşului, d.na dr. Neacşu Doina, managerul Spitalului de Recuperare Brădet, d.na
Pendiuc Gabriela, directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, dl. Vasilescu
Corneliu, directorul Direcţiei pentru Agricultură Argeş, dl. dr. Iosifescu Marius, d.na
dr. Pănescu Margareta, d.na dr. Vasilescu Constanţa, d.na dr. Morar Deniza.
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Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Vă consult dacă aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea de zi.
Supun la vot 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 26 noiembrie 2013 – dl. Preşedinte Nicolescu
Constantin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi? Înţeleg că nu sunt.
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 11 decembrie 2013 – dl.
Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi? Înţeleg că nu sunt.
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
modificării statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea
Iaşului – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt intrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, la comisie am mai făcut o dezbatere pe acest punct şi vreau să
vă spun că în proiectul de hotărâre şi în raport sunt trei posturi de asistenţi medici
generalişti, iar în statul de funcţii sunt 2 posturi. Care este corect raportul sau statul de
funcţii?
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O altă problemă, am discutat şi cu d.na manager Florentina Matei despre paza, iar
eu am înţeles de la dumneavoastră că această situaţie va fi rezolvată în luna ianuarie
2014 ţinând cont că avem pază militarizată şi că vom prelua toate spitalele.
Domnule preşedinte, văd în statul de funcţii că există angajat un preot. După câte
am înţeles preotul aparţine ritului creştin ortodox, dar există posibilitatea ca în spital
să fie internat un pacient aparţinând unui alt rit. Pentru aceste considerente eu propun
să le dăm voie şi preoţilor apaţinând altor rituri să-şi viziteze bolnavii.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Să înţeleg că acestea sunt observaţii de care doriţi să ţinem cont în etapa următoare.
Am stabilit că le vom pune în dezbatere în cursul anului viitor funcţie de previziunile
bugetare.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Inclusiv meseriaşii, domnule preşedinte, pentru că i-aţi mutat în cadrul Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş. Da aţi
spus că le veţi rezolva începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Ceea ce aţi subliniat dumneavoastră o să fie analizat pentru toate spitalele în parte.
În ceea ce priveşte credinţa fiecărui pacient această situaţie trebuie analizată de la caz
la caz. Nu ne opunem diversităţii religioase, dar azi nu o dezbatem în hotărârile
noastre.
Am convenit ca după stabilirea bugetului, când vom putea face noile organigrame
în cursul anului 2014, vom analiza aceste propuneri.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, să nu ne scape pentru că tot timpul am spus că vom face şi nu
s-a făcut nimic.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Consult dacă mai sunt şi alte întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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. 242
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc „Regel Carol I” Costeşti – dl.
Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, Spitalul de la Costeşti nu are nici jurist şi nici contabil, nu
este nevoie?
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Domnul director medical Mincă Răzvan daţi câteva detalii.
Dl. dr. Mincă Răzvan:
Avem şi jurist şi contabil.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
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.243
- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare Brădet –
dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
În statul de funcţii aparăreau 2 posturi de telefonist, din discuţii este de fapt un
singur post şi sper că s-au făcut modificările.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
S-a corectat.
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.244
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind validarea
rezultatelor examenului pentru ocuparea funcţiilor de Şef secţie pediatrie I, Şef secţie
pediatrie III, Şef secţie pediatrie IV şi Şef laborator analize medicale la Spitalul de
Pediatrie Piteşti – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Dacă sunteţi de acord să-i cunoaştem şi noi pe cei care au promovat.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
La Secţia pediatrie I, dl. dr. Iosifescu Marius.
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Dl. Iosifescu Marius:
Sunt medic primar pediatru, doctor în medicină şi lucrez de şapte ani în cadrul
Spitalului de Pediatrie Piteşti.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Aveţi întrebări pentru domnul doctor?
La Secţia pediatrie III, d.na dr. Pănescu Margareta.
D.na Pănescu Margareta:
Sunt medic primar pediatru, am deţinut funcţia de şef de secţie aproximativ doi ani
cu delegaţie. Lucrez în cadrul Spitalului de Pediatrie Piteşti din anul 1982.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Aveţi întrebări pentru doamna doctor?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Doamna dr. Pănescu Margareta ce înseamnă „pediatrie III”?
D.na Pănescu Margareta:
Sunt două secţii de sugari, pediatrie I şi II, şi două secţii de şcolari III şi IV. De la
trei ani în sus, în secţia de pediatrie III.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
La Secţia pediatrie IV, d.na dr. Vasilescu Constanţa.
D.na Vasilescu Constanţa:
Lucrez în cadrul Spitalului de Pediatrie Piteşti din anul 1988. Mi-am făcut
stagiatura în cadrul spitalului şi sunt medic primar pediatru.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Aveţi întrebări pentru doamna doctor?
Şef laborator analize, d.na dr. Morar Deniza.
D.na Morar Deniza:
Mi-am început activitatea ca medic specialist laborator în cadrul Spitalului de
Pediatrie Piteşti în urmă cu 16 ani. O perioadă am lucrat în cadrul Spitalului militar
tot laborator analize şi am revenit la Spitalul de Pediatrie Piteşti, acolo unde mi-am
început activitatea.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Doamna dr. Morar Deniza sunteţi biolog sau medic?
D.na Morar Deniza:
Sunt medic primar laborator.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Vă dorim mult succes şi sănătate.
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.245
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- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate în vederea
eliberării licenţelor de traseu pentru traseele din Programul judeţean de transport
persoane prin curse regulate cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 – dl. Preşedinte
Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.246
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - aprobarea tarifelor practicate de Regia
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş – dl. Preşedinte
Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Singura menţiune că aceste tarife sunt aprobate pentru trimestru I al anului 2014.
După aprobarea bugetului şi a organigramei o să discutăm din nou asupra preţurilor.
Consult dacă mai sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Nu putem să o amânăm până în luna ianuarie să îşi intre în drepturi consiliul de
administraţie?
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Domnul consilier am spus că e valabil numai în trimestrul I al anului viitor. Până
atunci avem timp să analizăm toate problemele.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Este a treia oară când nu ne putem pune de acord cu aceste preţuri.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Eu vă supun aprobării dumneavoastră această modificare, preţurile să fie valabile
doar pentru timestru I.
Cu acest amendament 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 cu amendament. S-a adoptat
Hotărârea nr.247
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- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - darea în folosinţă gratuită Instituţiei
Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Piteşti, a unui spaţiu aflat în domeniul public
al Judeţului Argeş – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, avem solicitarea să facă o schiţă clară.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
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.248
- X Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind închirierea
unor spaţii situate în incinta Spitalului de Pediatrie Piteşti, aflate în domeniul public
al Judeţului Argeş – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, doresc să fie trecute articolele „14, 15 şi 16”, iar la
dumneavoastră este trecut 14-16.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Domnul consilier, să observaţi că este o cratimă între „14 şi 16”.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, sunt mulţi care nu înţeleg. De cele mai multe ori am trecut
„14, 15 şi 16” articolul 15 se referă strict la licitaţie.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Să modificaţi din „14-16” în „14, 15 şi 16”.
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.249
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele instituţionalizate la Căminul
pentru persoane vârstnice Mozăceni – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
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Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.250
- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii instituţiilor de asistenţă socială
pentru copii – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.251
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Primăria municipiului Curtea de Argeş
şi Fundaţia Unamitară de Orientare şi Integrare Socială „HAND-ROM” – dl.
Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiil K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.252
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Fundaţia „Copii în dificultate” – dl.
Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.253
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Primăria Albeştii de Argeş şi
Asociaţia „Lasă-mă să-ţi aud glasul” – Curtea de Argeş – dl. Preşedinte Nicolescu
Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.254
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Contractului de asociere dintre Fundaţia SERA România, Consiliul Judeţean Arges şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în vederea
construirii unei case de tip familial – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.255
- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Judeţului Argeş pentru
perioada 2014-2020” – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, noi aprobăm o strategie pe un termen destul de lung. Sper ca
începând cu anul 2014 să vedem ce se face efectiv, ce s-a realizat. Să avem un raport
anual cu ceea ce s-a îndeplinit din această strategie.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
De acord. Domnul director Macovei Adrian aţi reţinut?
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Dl. Macovei Adrian:
Da domnule preşedinte.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Oricum să ştiţi că până la finalul trimestrului I al anului 2014 se fac rapoarte pe
toate domeniile.
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.256
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
schimbarea denumirii, modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de
Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Vultureşti – dl. Preşedinte
Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.257
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Cum să aprobăm organigrama pe 2014? Ce anume doriţi domnule director
Macovei Adrian?
Dl Macovei Adrian:
Acest proiect de hotărâre este legat de proiectul anterior. Se închide centrul şi
acolo vor rămâne doar patru salariaţi care să asigure paza.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Ce să aprobăm pentru 2014 că suntem în 2013.
Dl. Macovei Adrian:
Se modifică raportat la componenţa Vultureşti.
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Dl. consilier Manu Dan:
Corect este anul 2013.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Modificaţi să fie anul 2013. Când o să fim în 2014 atunci modificăm organigrama.
Dl. consilier Manu Dan:
Domnule preşedinte vin eu cu un amendament. Proiectul de modificare a
organigramei 2013 pentru 2014.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Este corect aşa. Să completaţi cu precizarea făcută de domnul consilier Manu Dan.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Se specifică în cuprinsul articolului 2 că are aplicabilitate începând cu 1 ianuarie
2014.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Cu această modificare, 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.258
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea
acordului de parteneriat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, A.T.O.P., Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş şi
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş – dl. Preşedinte
Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.259
- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului
Judeţean Argeş, pe anul 2013 – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.260
- XXII/1 Trecându-se la punctul XXII/1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării
arendei pe anul 2014 – dl. Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Comisiile K1, K5, K6 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Domnul director Vasilescu Corneliu daţi câteva detalii.
Dl. Vasilescu Corneliu:
Consider că aceste preţuri au fost bine calculate şi am folosit toate pârghiile pentru
ca fermierii să fie mulţumiţi. Ştiţi că acest an a fost un an cu o recoltă bogată, iar când
un an agricol bun, mai ales, pentru cereale intervine acest preţ mic.
Am luat toate datele de la fermierii principali şi nu numai, iar rezultatul este
materializat în lista de preţuri pe care o propunem spre aprobare.
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, aş vrea să-l întreb pe domnul director cum
a ajuns la concluzia că cei care se ocupă în domeniul cerealelor trebuie să plătească
mai puţin, iar cei din domeniul legumicol trebuie să plătească mai mult?
Am observat anumite creşteri ale preţurilor legumelor.
Dl. Vasilescu Corneliu:
Vreau să fac o precizare, una e să cultivi pe mii de hectare cereale şi alta este să
cultivi pe câteva hectare legume. Legumele se fac într-un efort mai mare pe o
suprafaţă mai mică.
Dl. consilier Fulga Marian:
Ne raportăm la tonă?
Dl. Vasilescu Corneliu:
Da, eu am raportat la tona de produse.
Dl. consilier Fulga Marian:
Deci nu vorbim de suprafaţă, ci vorbim de tona.
Dl. Vasilescu Corneliu:
Da, vă rog să îmi spuneţi despre tona de legume, unde aveţi nelămuriri?
Noi am stabilit preţurile pe varietăţi de legume vinete, usturoi, ardei, varză, tomate,
castraveţi, ceapă şi aici m-am oprit.
Dl. consilier Fulga Marian:
Eu cred că dumneavoastră, dar şi noi, dorim să încurajăm producătorii noştri şi nu
să mănânc castraveţi din Israel, Spania sau alt stat.
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Dl. Vasilescu Corneliu:
Vă rog să înţelegeţi că economia de piaţă nu o impun eu, ci se impune de la sine.
Dl. consilier Fulga Marian:
Mie mi se pare prin creşterile acestea la legume, că dumneavoastră atacaţi
producţia internă şi producătorii interni pe legumicultură.
Dl. Vasilescu Corneliu:
Nu. Dacă dumneavoastră aveţi posibilitatea să luaţi legătura cu fermieri din
legumicultură, care în judeţul nostru sunt foarte puţini, sunt în câteva bazine bine
determinate şi aici mă refer la Topoloveni şi se cam încheie cercul. Trebuie să
cunoaşteţi faptul că legumele se produc mai greu decât cerealele.
Dl. consilier Fulga Marian:
Cu atât mai mult, trebuie să lăsăm preţurile cât mai mici, să le lăsăm la nivelul
anului 2013.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Domnul consilier trebuie să înţelegeţi că aceste preţuri nu sunt obligatorii, ele sunt
orientative, în sensul că ele sunt baza pentru calcularea arendei. Nu obligă nimeni un
producător de legume să vândă la preţul acesta. De aceea se numesc şi preţuri medii.
Pentru tot ceea ce înseamnă subvenţii, calcularea arendei şi altele se fac pe baza
preţurilor medii.
Mă repet, nu scrie niciunde că aceste preţuri sunt obligatorii, ea este o listă
orientativă.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Se abţin domnii consilieri
Fulga Marian, Diaconescu Nicolae Nicuşor, Szakacs Mihai şi Prunaru Iulian.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu patru abţineri. S-a adoptat Hotărârea nr.261
- XXII/2 Trecându-se la punctul XXII/2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aderarea Judeţului Argeş, prin Consiliul Judeţean Argeş, la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Valea Argeşelului-Muscelului 2013” – dl. Preşedinte Nicolescu
Constantin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, 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.262
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Memorandum pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Argeş nr. 165/19.12.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită Eparhiei Argeşului şi
Muscelului a unei suprafeţe de teren.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Este legat de spaţiul pe care l-am dat Eparhiei Argeşului şi Muscelului. Se doreşte
să se facă câteva modificări. Propun ca în cursul lunii ianuarie 2014 să se deplaseze la
faţa locului o comisie care să analizeze situaţia în teren, de acord?
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte, să fie prezenţi în această comisie şi 3 consilieri judeţeni.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Da domnul consilier, din comisie vor face parte şi consilieri judeţeni. Mergem la
faţa locului şi luăm o decizie.
Dl. consilier Fulga Marian:
Problema este că sunt deja construite anumite imobile, care nu trebuiau construite.
Dl. Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Trebuie să dărâmăm ceea ce s-a construit fără aprobarea noastră.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Să dărâmaţi biserica?
Dl. Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Nu biserica, celelalte construcţii.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
O să mergem la faţa locului să vedem despre ce este vorba şi vom decide acolo.
Şedinta s-a incheiat la ora 16.00.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Nicolescu
SECRETAR JUDEŢ,
Viorica Răducanu

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe__________________
Tică Manuel____________________
Mihăilescu Vasile__________________
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