CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 13 mai 2014,
în sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 17,00 domnul Grigore Florin Tecău, p.Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de
consilieri sunt prezenţi 30 de consilieri, lipsind motivat domnii consilieri:
Bica Dănuţ, Dumitrache Radu, Moise Dumitru şi d.ra Zevedei Denisa, 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,
directorul executiv al Direcţiei Administraţie Publică Comunităţi Locale, dl.
Voicu Constantin, directorul executiv al Direcţiei Economice, d.na Roxana
Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret Cultură, d.na Radu
Claudia, consilier Preşedinte, dl. Gheorghe Aurelian, Şeful Unităţii de
Implementare a Proiectului – Managementul deşeurilor, dl. Mazilescu Sorin,
directorul Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale
Argeş, dl. Cristocea Spiridon, directorul Muzeului Judeţean Argeş, dl.
Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene Argeş, d.na Pally
Filofteia, directorul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
V-am convocat la o şedinţă extraordinară cu următoarea ordine de zi: Se
citeşte ordinea de zi.
Vă consult dacă aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea de zi.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, vreau să vă felicit, pe jumătate probabil cealaltă
jumatate o faceţi după aceea, pentru faptul că s-a intrat în legalitate prin
dispoziţia pe care, dumneavoastră, aţi dat-o în 30 aprilie 2014, ocazie cu care
aţi numit-o pe doamna directoare secretar general.
Vă mulţumesc.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumesc.
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.
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Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Argeş,
pe anul 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba de actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform
anexelor 1 şi 2 ataşate proiectului de hotărâre. Îl rog pe domnul director
Voicu Constantin să vă dea căteva explicaţii.
Dl. Voicu Constantin:
Avem două acţiuni care au caracter urgent. În primul rând este vorba de
asigurarea fondurilor necesare pentru alegerea preşedintelui consiliului
judeţean din 25 mai 2014. A doua acţiune o reprezintă cofinanţarea şi sumele
primite de la Ministerul Sănătăţii pentru angiograf şi cofinanţarea consiliului
judeţean pentru aceasta acţiune, care se ridică la 10% din suma totală.
În prima operaţiune prin care s-a actualizat bugetul, respectiv asigu
rarea fondurilor pentru pregătirea şi organizarea alegerilor locale. Am
solicitat de la Ministerul de Finanţe pentru retrimestrializarea fondului de
rezervă privind cheltuiala cu aceste alegeri. Am primit aprobarea ca sumele
din trimestrul III şi IV să fie utilizate în trimestrul II din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Sumele respective au fost împărţite astfel: un milion lei pentru cheltuiala
cu personalul şi două sute de mii lei pentru cheltuiala materială.
Pentru cea de a doua operaţiune care s-a realizat în cadrul bugetului, este
vorba de cofinanţarea de 10% din suma primită de la Ministerul Sănătăţii
pentru achiziţionarea angiografului.
Am profitat de situaţia cu alegerile locale, astfel încât aceasta problemă să
fie demarată privind achiziţionarea aparatului.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Consult dacă sunt întrebări, opinii.
Dl. consilier Sofianu Narcis:
Nu ştiu dacă îmi poate răspunde domnul director din punct de vedere
tehnico-economic, dar aţi discutat şi la spitalul judeţean şi în campanie dacă
mai sunt necesare şi alte sume pentru a fi pus cât mai repede în funcţiune?
Dl. Voicu Constantin:
Discuţia s-a purtat în prima fază că va trebui achiziţionat acest aparat
angiograf şi în funcţie de dimensiuni, tipului aparatului împreună cu
furnizorul vom stabili şi amenajarea spaţiului. Nu se va ridica la o sumă prea
mare.
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Dl. consilier Sofianu Narcis:
Ideea era, pentru că ajutorul uman este alocarea de la guvern şi ar fi păcat
să se încetinească demersurile.
Dl. Voicu Constantin:
Nu, dar nu se pot stabili multe aspecte până nu vine aparatul în sine.
Pentru a putea stabili spaţiul în sine, cum va fi poziţionat unde şi aşa mai
departe.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Toate etapele şi mijloacele tehnice prin care să montăm acest angiograf
sunt stabilite la nivelul consiliului judeţean. În fiecare zi urmărim toate
aceste probleme avem banii şi pentru amenajarea spaţiului însă nu putem
face nimic până nu vedem cum este aparatul.
Aş dori să mai fac o precizare, în sală se află domnul director Neguţ Cristi
căruia îi mulţumesc pentru modul cum s-a implicat în această acţiune. Vreau
să-l asigur că o vom duce la bun sfârşit împreună şi că rodul muncii tuturor
colegilor care s-au implicat, cărora vreau să le mulţumesc.
Azi noi aprobăm cei 10% la care s-a angajat consiliul judeţean că va
participa. Azi am discutat cu domnul primar Tudor Pendiuc, mâine va fi
şedinţă de plen la consiliul local şi vor aproba o sumă pentru acest
angiograf. Eu cred că prin însumarea tuturor acestor contribuţii vom avea
banii necesari pentru punerea în funcţiune a angiografului. Urmează în
perioada următoare câteva etape tehnice care vor fi derulate de spitalul
judeţean.
Le mulţumesc tuturor colegilor care au avut iniţiative, care au depus efort
şi muncă pentru a putea duce la bun sfârşit acest proiect.
Un ultim cuvânt, în această săptămână Ziarul Curierul Zilei aniversează
6000 de numere, vă rog să-mi permiteţi ca în numele consiliului judeţean să
îl felicit pe domnul director, îi urez succes.
Alte probleme mai sunt?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, vreau să mulţumesc presei din partea PP-DD, pentru
că ne-a ajutat în eforturile noastre pentru achiziţionarea unui asemenea
aparat şi să sperăm să fim ajutaţi, tot aşa cum am fost şi până acum, cu acel
aparat pentru secţia de oncologie.
Iar acum, fiind vorba de două aparate foarte importante pentru viaţa
omului sper că nu o facem pentru campanie, ci o facem pentru populaţia
judeţului nostru şi pentru tot ceea ce înseamnă suflet, om şi viaţă. Vă
mulţumesc.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Dau cuvântul domnului consilier Manu Dan.
Dl. consilier Manu Dan:
Vă mulţumesc domnule preşedinte, am două chestiuni punctuale legate de
angiograf. Caietul de sarcini probabil că va intra în lucru începând de mâine
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dimineaţă după ce noi asigurăm cofinanţarea, probabil că din această
cofinanţare fac parte şi sumele date de cetăţenii judeţului nostru şi alte
persoane prin fundaţii.
Mă refer la două aspecte tehnice şi mă bucur că doamna preşedinte a
consiliului de administraţie este prezentă aici, mă refer, în primul rând, la
faptul că şi moral şi legal consiliul de administraţie şi conducerea spitalului
au obligaţia de a face un sondaj de piaţă profesional, în clinicile universitare,
la oamenii cu experienţă în acest domeniu de activitate pentru a afla
performanţele unui astfel de aparat. Eu consider că trebuie întrebaţi
specialiştii pe angiografe, cum sunt cei de la Fundeni, Floreasca, de la Târgu
Mureş, mai ales că noi suntem în faza de pionierat cu un asemenea aparat şi
nu avem specialişti cu vastă experienţă.
A doua chestiune pe care vreau să o supun atenţiei este aceea că deşi avem
patru-cinci specialişti care ar putea să lucreze pe angiograf este nevoie să
pornească de îndată la drum şi să se perfecţioneze, să aibă acces la ultimele
detalii pentru acest gen de aparatură. Mă refer şi la medicii din toate
domeniile dar şi la medicii din sfera oncologică. În paralel, odată cu
demararea demersurilor tehnice pentru achiziţionarea aparatului de
angiograf, sfatul meu este, ca să nu ne trezim la început de concedii iulieaugust, că suntem pe derularea de SEAP sau licitaţie dar noi nu ne-am făcut
temele profesionale. Vă mulţumesc.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumesc domnule consilier, aţi venit în întâmpinarea lucrurilor pe
care vroiam să le spun, duminică seara am avut o întâlnire cu ministrul
sănătăţii unde am discutat toate aceste probleme, luni am convocat consiliul
de administraţie şi le-am transmis toate aceste lucruri. Voi veghea în
permanenţă să fie o licitaţie transparentă şi publică. Nu admit nicio derogare
de la modul cum se vor desfăşura lucrările pentru această licitaţie, vor fi
cooptaţi cei mai buni specialişti din ţară. Domnul ministru m-a asigurat de
tot sprijinul domniei sale. Să nu aveţi nicio îndoială că voi face lucrurile şi
voi depune eforturile necesară să aducem cel mai bun aparat de angiograf la
noi. Medicii, după cum spunea şi dl. dr. Manu Dan, trebuie să fie pregătiţi să
funcţioneze cu un astfel de aparat.
Ştiu că lucrurile nu vor fi perfecte, probabil vom mai şi greşi dar în
această chestiune voi fi foarte atent şi deschis tuturor sugestiilor. Vă
mulţumesc şi sper să ne bucurăm de această realizare în toamna acestui an.
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, este lăudabil efortul făcut pentru
achiziţionarea aparatului de angiograf. Sunt convins că lucrurile vor evolua
favorabil, aş vrea să avem în atenţie, mai ales comisia de sănătate să aibă în
vedere, dar şi cei care săvârşesc zi de zi actul medical, ca într-adevăr
deservirea acestui aparat să fie făcută de cei mai buni specialişti. Să avem în
vedere şi experienţa cu computerul tomograf pentru că am avut anumite
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sesizări privind funcţionarea lui şi poate nu de multe ori specialiştii noştri sau ridicat la nivelul specialiştilor din alte centre medicale. De aceea, este
bine că aţi precizat că vă veţi ocupa şi dumneavoastră, în calitatea executivă
pe care o deţineţi, mai ales că noi consilierii nu avem întotdeauna timp, dar
este foarte important ca acest proiect, pe care eu îl consider de succes, să dea
satisfacţie maximă şi să avem parte de cele mai bune rezultate. Vă
mulţumesc şi sper să avem succes cu asemenea proiecte de anvergură.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Consult dacă mai sunt şi alte întrebări?
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.91

Şedinta s-a incheiat la ora 17.20.
p. P R E Ş E D I N T E,
Grigore Florin TECĂU
p.SECRETAR JUDEŢ,
Director Executiv
Alisa CIOBANU

CONSILIERI :
SÎRBU GHEORGHE______________
TICĂ MANUEL__________________
MIHĂILESCU VASILE____________
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