CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30 aprilie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 14,00 domnul Tecău Florin, Vicepreşedintele 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 domnii consilieri Manu Dan Constantin,
Mărăşoiu Dorin, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al consiliului
judetean şi al unităţilor subordonate:d.na Alisa Ciobanu, director Executiv Direcţia
Administraţie Publică Comunităţi Locale, d.na Dumitrescu Rodica, din partea
Direcţiei Tehnice, d.na Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret,
Cultură, d.na Rădulescu Eliza, şef Serviciul Resurse Umane, d.l Voicu Constantin,
directorul executiv al Direcţiei Economice, d.na Mincă Ana, din partea Biroului
Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate, dl. Dumitru Nicuşor, şeful Biroului
Informatic, dl. Mihăescu Gheorghe, directorul Regiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl. Sanduloiu Ion directorul Serviciului Public
Judeţean Salvamont Arges, dl. Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi
Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dl. Badea Marian, directorul Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, d.na Pally Filofteia, directoare a Muzeului
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. Macovei Adrian, directorul D.G.A.S.P.C.
Argeş, d.na Pendiuc Gabriela, directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, dl.
Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş, d.na Neacşu Doina, managerul
Spitalului de Recuperare Brădet, dl. dr. Băncescu Victor, Şef Secţia Recuperare III
din cadrul Spitalului de Recuperare Brădet, dl. Ispir Petre, comandant şef I.J.P.
Argeş.
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Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Am o rugăminte la dumneavoastra de pe ordinea de zi să retragem ultimul punct,
punctul 11.2 – Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Argeș nr. 149/25.08.2011 privind actualizarea indicatorilor
tehnico – economici aprobați pentru realizarea proiectului ,,Consolidare, reabilitare și
extindere Școala Specială Valea Mare” - cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva? S-a votat în unanimitate retragerea punctului 11/2
de pe ordinea de zi.
Cu aceste propuneri, vă consult dacă aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea
de zi.
Supun la vot ordinea de zi modificată - 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 31 martie 2014 – dl. Preşedinte Tecău 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.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, rugămintea mea la dumneavoastră este să ne explicaţi nouă,
consilierilor judeţeni, dacă avem secretar general care să ne avizeze legalitatea
proiectelor de hotărâre. Conform Hotărârii nr. 60/2013 care este votată de
dumneavoastră, domnilor consilieri, în data de 24.04.2013,
este vorba de
regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, articolul 5 din acest regulament spune clar: „Înlocuirea secretarului
judeţului, în caz de absenţă, se face de către un funcţionar public cu funcţie de
conducere, având “competenţa necesară”, prin dispoziţia Preşedintelui”. Domnule
preşedinte aveţi cuvântul.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
O să o rog pe doamna Rădulescu Eliza, şef Serviciul Resurse Umane, să vă dea
mai multe detalii.
2

D.na Eliza Rădulescu:
Directorul executiv al Direcţiei Administraţie Publică Comunităţi Locale are
competenţa necesară să preia atribuţiile funcţiei de secretar judeţ, până la ocuparea
prin concurs. Directorul executiv are prevăzut în fişa postului acest lucru şi în
dispoziţia dumneaei de numire scrie foarte clar că atribuţiile sunt prevăzute în fişa
postului. Implicit şi în fişa postului secretarului de judeţ apare acest lucru.
Nu este salarizată pentru funcţia de secretar şi urmează să organizăm concurs.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte acesta este regulamentul consiliului judeţean, adoptat de
consiliul judeţean. Doamna vorbeşte de fişa postului a doamnei director executiv. Vă
rugăm să intrăm în legalitate datorită acestui act normativ .
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Domnule consilier judeţean, de câte ori ar fi plecat doamna Răducanu ar fi
însemnat să dau o hotărâre de consiliu şi dispoziţia mea să preia cineva funcţia. Acest
lucru nu se poate. Este prevăzut în fişa postului şi nu pot să contest lucrurile care au
fost hotărâte. Şi organigrama consiliului judeţean a fost adoptată tot de plenul
consiliului judeţean.
Eu consider că este bine să aveţi răbdare o lună de zile, vom organiza concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante şi toate lucrurile intră în normal.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Eu consider că dumneavoastră faceţi cum credeţi, dar conform a ceea ce noi am
votat este ilegal ceea ce votăm azi.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Eu vă spun că este legal. Mai sunt întrebări?
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Fişa postului este aprobată de conducătorul instituţiei?
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Bineînţeles. Este aprobată de noi când am aprobat organigrama şi statul de funcţii
pentru funcţionarea consiliului judeţean, implicit au fost aprobate şi fişele de post.
Există dispoziţia preşedintelui din 24.04.2012 – se dă citire dispoziţiei – ar însemna
să dau alte dispoziţii la această dispoziţie
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Nu, trebuie să modificaţi Regulamentul. Dacă noi votăm şi dumneavoastră nu ne
luaţi în seamă.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
De votat, votează lumea, de vorbit, vorbiţi dumneavoastră.
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II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Argeş – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Având în vedere schimbările care au fost la nivelul Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Argeş se modifică şi completează componenţa nominală a A.T.O.P. Argeş.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, îi urăm succes domnului comandant, dar aveam o propunere
şi data trecută şi o menţin şi la această dată. A plecat domnul Ioniţescu, rugămintea o
adresez domnului Ispir Ionel să facă un raport din partea A.T.O.P. Argeş pe perioada
cât a fost domnul comandant Ioniţescu, să vedem şi noi ce s-a făcut. Acum domnul
Ispir vine cu alte obiective, alte probleme.
Dl. consilier Prunaru Iulian:
Domnul coleg, raportul îl face preşedintele A.T.O.P. Argeş, domnul consilier
Lazăr Cornel.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Preşedintele A.T.O.P. Argeş se află în faţa dumneavoastră şi vă poate da mai multe
detalii.
Dl. consilier Lazăr Cornel:
Eu consider că lucrurile sunt foarte clare, conform regulamentului de funcţionare al
A.T.O.P. Argeş, acest raport s-a făcut tocmai pentru că domnul Ispir Ionel a preluat
funcţia de conducere în cadrul I.J.P. Argeş.
Dacă se doreşte un raport al A.T.O.P. Argeş o votăm azi, dacă este cazul, şi vom
aduce un raport al activităţii
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Să fie prins ca amendament, să fie prezentat raportul A.T.O.P. Argeş.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Aş vrea să fiu puţin mai clar decât colegul meu din A.T.O.P. Argeş, domnul
comandant Ispir Ionel intră nu ca persoană ci ca funcţie, de câte ori de schimbă
comandantul poliţiei se schimbă şi componenţa A.T.O.P. Argeş, persoana care ocupă
funcţia de conducere va deveni membru al A.T.O.P. Argeş.
Nu este o problemă legată de persoana domnului comandant Ispir Ionel, şi din
acest punct de vedere domnia sa chiar azi a prezentat un raport cu privire la
activitatea poliţiei din ultima perioadă.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, este bine că s-a prezentat un raport, dar trebuie să ştim şi noi.
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Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Urmează ca A.T.O.P. Argeş să prezinte un raport.
Dl. Ispir Ionel:
Domnule preşedinte dacă îmi permiteţi o scurtă precizare am de făcut, anume că
obiectivele I.J.P. Argeş şi ale poliţiei în general nu se schimbă odată cu noul
comandant, obiectivele rămân aceleaşi.
În ceea ce priveşte activitatea domnului Ioniţescu Petre se poate constata din
raportul întocmit la momentul terminării mandatului său. Din punctul nostru de
vedere a fost un an bun, un an în care infracţionalitatea a scăzut, numărul de dosare
soluţionate a crescut, infracţionalitatea, spunem noi, este sub control.
Eu nu am nimic împotrivă se doreşte un raport, îl putem prezenta.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Nu ştiu dacă I.J.P. Argeş se află în subordinea consiliului judeţean şi dacă legea ne
permite să vă solicităm un astfel de document.
Dl. Ispir Ionel:
Nu este un document secret.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Este vorba de A.T.O.P. Argeş, unde este înglobat şi domnul comandant Ispir.
Dl. consilier Lazăr Cornel:
Conform regulamentului de funcţionare, comandantul I.J.P. este obligat să prezinte
un raport, pe care de altfel azi l-a prezentat. Este un raport trimestrial, un raport bine
întocmit, dacă nouă ni se cere să venim cu un raport, cu mare plăcere îl vom prezenta.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Eu cred că tocmai am aprobat. Domnul Preşedinte Tecău ştie.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Sunt de acord ca A.T.O.P. Argeş să prezinte în şedinţa următoare un raport.
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. S-a adoptat Hotărârea nr. 81
-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. pentru anul 2014 – dl. Preşedinte Tecău
Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, de un an şi ceva încerc ca această regie să o facem să
funcţioneze corect. Nu sunt înţeles, nu se doreşte, nu vrem, azi eu, personal, poate şi
cei din grupul politic căruia aparţin, mă abţin. Nu voi vota acest proiect de hotărâre.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Am înţeles, v-aţi exprimat punctul de vedere, am avut o discuţie şi cu
dumneavoastră. Consider că este totul corect.
Mai sunt şi alte întrebări?
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Cine contrasemnează acest proiect de hotărâre pentru secretar judeţ?
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Si eu am văzut pe proiectele de hotărâre. Are dreptate domnul consilier judeţean.
Cine contrasemnează la acest punct şi următorul?
D.na Ciobanu Alisa:
La aceste puncte cu regia, eu sunt obligată să mă abţin, însă este şeful Serviciului
Coordonare care vine pe linie ierarhică .
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Cine este persoana?
D.na Ciobanu Alisa:
Doamna Elena Stan.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Trebuia contrasemnat anterior introducerii proiectului de hotărâre pe ordinea de zi.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Domnul consilier judeţean ridică problema de ce nu a semnat anterior.
Dl. consilier Sofianu Narcis:
Trebuia avizat.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Da, avizare. Ele au fost avizate de mine.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Da, dar nu trebuie să le avizaţi numai dumneavoastră. Aici nu este o chestiune de
rea intenţie sau altceva. Înţeleg că doamna director ar intra în conflict de interese dacă
ar semna.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Exact.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Dar trebuiau avizat de cineva pentru legalitate.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Procesul verbal de azi să conţină obligativitatea îndeplinirii contrasemnării şi
avizării de legalitate.
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Dl. consilier Fulga Marian:
Avizate şi ulterior contrasemnate.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Se abţin domnii consilieri:
Prunaru Iulian, Cocaină Mihai Andrei, Fulga Marian, Szakacs Mihai, Diaconescu
Nicolae Nicuşor, Vlădău Daniel, Voicu Vasile Dorin, Tică Manuel, Bica Dănuţ.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu nouă abţineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 82
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Argeş R.A. pe anul 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
La fel domnule preşedinte.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Am înţeles.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Se abţin domnii consilieri:
Prunaru Iulian, Cocaină Mihai Andrei, Szakacs Mihai, Diaconescu Nicolae Nicuşor,
Vlădău Daniel, Voicu Vasile Dorin, Tică Manuel, Bica Dănuţ.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu opt abţineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 83
Dl. consilier Fulga Marian:
Dacă îmi permiteţi aşa avea de făcut o precizare. Sigur că, aşa cum spunea şi
domnul preşedinte Tecău, mai sunt lucruri de corectat dar asta nu însemnă că regia în
momentul acesta, având în vedere şi contractele în derulare, nu trebuie să
funcţioneze, chiar dacă ea este la un anumit capitol supradimensionată.
Discutând şi cu preşedintele consiliului de administraţie şi cu ceilalţi colegi
etapizat se vor încadra în normalitate şi normal că din acel moment vor fi alte lucruri
pe care le vom aduce în atenţia dumneavoastră şi ca atare ne vom pronunţa la acel
moment.
Eu am considerat că trebuie să mă pronunţ în sensul unui vot favorabil tocmai în
acest sens. Vă mulţumesc.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, este foarte bine cum vorbeşte colegul meu se pare că aveţi un
scaun liber lângă dumneavoastră.
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Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumesc.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Domnule preşedinte, noi nu am votat din motive de procedură, fără legătură cu
activitatea regiei.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Eu ca preşedinte am respectat şi voi respecta opinia dumneavoastră pentru că
sunteţi investiţi de cetăţenii judeţului Argeş să le apăraţi interesele. Am discutat şi cu
domnul consilier azi, mă repet de unul singur nu mă pot lupta şi ajuta judeţul nostru,
numai împreună cu dumneavoastră vom putea reuşi.
- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind organizarea
ciclului de manifestări cultural – artistice și științifice „Sărbătorile Argeșului și
Muscelului”, în anul 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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. 84
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea
Listei parţiale a spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a Judeţului
Argeş ce urmează a fi vândute potrivit OUG nr. 68/2008 aprobată prin Hotărârea
C.J.Argeş nr. 37/28.02.2014– dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Această listă se reactualizează mereu. Sper ca până la sfârşitul anului să avem
situaţia completă astfel încât, începând cu anul viitor aceste spaţii să fie scoase la
vânzare.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Trebuie rezolvată problema şi cu spaţiile superioare ale policlinicii.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Bineînţeles.
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. 85
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş pentru
scoaterea din funcțiune şi casare, în vederea demolării – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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. 86
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Ghidului pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult din judeţul Argeş,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România – dl. Preşedinte Tecău Florin
a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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. 87
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind validarea
rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de Șef secție – Recuperare medicală
III din cadrul Spitalului de Recuperare Brădet– dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Sofianu Narcis:
Felicitări domnului doctor.
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
În primul rând, felicitări domnului doctor. În al doilea rând, am înţeles că
dumneavoastră aţi mai fost director la acest sanatoriu din Brădet. Vă rog să ne spuneţi
câte ceva despre activitatea dumneavoastră şi cine sunteţi dumneavoastră ca să
cunoască şi domnii consilieri.
Dl. dr. Băncescu Victor:
Am fost director al Spitalului de Recuperare Brădet şi sunt medic specialist
recuperare.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumim. Vă felicit şi mult 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. 88
- X Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea
bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul Județului Argeș pe anul 2014 – dl.
Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, într-adevăr domnul director Voicu este o voce bună în
domeniul său. Eu am o singură rugăminte până să ne aducă la cunoştinţă cum face cu
anexele ataşate raportului, eu mă refer la anexa trei când dumnealui doreşte să
repartizeze sume bugetelor locale către diverse unităţi administrativ teritoriale să ne
întrebe şi pe noi. Să stea de vorbă cu noi, să ne spună punctul dumnealui de vedere.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Sunt de acord cu dumneavoastră. În privinţa anexei trei este vorba de o sumă de
bani care a fost întoarsă de la Buzoieşti pentru sistemul informatic şi a fost repartizată
altor localităţi care nu au primit aceste sume.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Se abţine doamna consilier
Dobrea Maria.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere. S-a adoptat Hotărârea nr. 89
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- XI/1 Trecându-se la punctul XI/1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Transformarea Muzeului Golesti în Muzeu Viu” – dl. Preşedinte Tecău
Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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. 90
- XI/2 Trecându-se la punctul XI/2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 149/25.08.2011
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați pentru realizarea
proiectului ,,Consolidare, reabilitare și extindere Școala Specială Valea Mare” – dl.
Preşedinte Tecău Florin a spus:
Proiect retras de pe ordinea de zi.

Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă consult dacă mai sunt şi alte probleme.
Dl. consilier Postelnicescu Marius:
Este o propunere generală, aş dori ca toate amendamentele care sunt propuse în
comisii să fie luate în discuţie şi de celelalte comisii. Mă refer aici la toate instituţiile
de cultură, începând cu proiectele pentru promovarea tineretului, atunci când sunt
rapoarte de activitate. În general se explică activitatea consiliului judeţean, dar trebuie
şi cea a instituţiei colaboratoare.
Anual se prezintă aceleaşi rapoarte, se preiau aceleaşi idei şi noi le aprobăm. Ştiu
că există această ordonanţă care încă limitează angajarea personalului în instituţiile
statului, dar trebuie să se găsească soluţii pentru aceste regii şi instituţii subordonate
consiliului judeţean.
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Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumesc pentru intervenţie, de asemenea, aş vrea să vă spun că am purtat
câteva discuţii cu preşedinţii comisiilor de specialitate şi cu angajaţii consiliului
judeţean şi cu reprezentanţii instituţiilor din subordine şi am rugat ca toate aceste
proiecte sau finanţări pe care ni le solicită să treacă mai întâi pe la comisiile de
specialitate, să fie dezbătute, aprobate şi numai după aceea să ne dăm acordul pentru
a intra în şedinţă unde să le discutăm şi să le aprobăm.
Eu consider că este bine ca dumneavoastră să fiţi informaţi din timp despre toate
datele şi problemele care vor fi aprobate în şedinţa consiliului judeţean, astfel încât să
venim în plen cu hotărârile de consiliu aproape de forma finală şi dumneavoastră să
aveţi toate informaţiile puse la punct.
Vă mulţumesc.
Şedinta s-a incheiat la ora 15.00.

p.P R E Ş E D I N T E,
Florin TECĂU
p.SECRETAR JUDEŢ,
Director Executiv
Alisa CIOBANU

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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