CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31 martie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 15,00 domnul Tecău Florin, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş
a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt prezenţi
30 de consilieri, fiind absenţi motivat domnii consilieri Cocaină Mihai Andrei,
Mărăşoiu Dorin, Postelnicescu Marius şi Soare Leonard, 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 Ciocănău Niculina, Şef Serviciu Buget, Impozite,
Taxe şi Venituri, dl. Stoicea Alin, directorul executiv al Direcţiei Tehnice, d.na
Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, d.na Dana
Istrătescu, director adjunct al Direcţiei de Dezvoltare şi Proiecte, d.na Codruţa
Mercea, şef Serviciul Dezvoltare Rurală şi Programe Naţionale, dl. Dumitru Nicuşor,
şeful Biroului Informatic, dl. Durdui Marinel Şef Biroul Autoritatea Judeteana de
Transport, d.na Ileana Oprescu, Arhitect Şef Judeţul Argeş, DL. Aurelian Gheorghe,
şef U.I.P. Managementul Deşeurilor, 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, d.na
Nicolau Alina directorul de producţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş R.A., 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 Stoiculescu Ana,
managerul Spitalului de Boli Cronice şi geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ştefăneşti, d.na Matei Florentina, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.
Andrei” Valea Iaşului, d.na Şerb Camelia, managerul Spitalului de Boli Cronice
Călineşti, d.na Ilinca Adriana, directorul economic al Spitalului de recuperare Brădet,
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dl. Funie Petre, managerul Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, dl.
Stavrache Dragoş, contabil şef al S.C. JUD PAZĂ ŞI ORDINE AG S.R.L., dl. Oprea
Radu, din partea Direţiei Judeţene pentru Cultură Argeş, dl. Lupu Sorin, Primarul
comunei Priboieni, dl. Ionescu Alexandru, preşedintele SC Club Sportiv Handball
Club Argeş-Piteşti.
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Având în vedere discuţiile purtate cu preşedinţii comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului judeţean, vă propun să retragem de pe ordinea de zi următoarele
puncte: punctul III – 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, punctul VI – Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramelor si statelor de functii ale scolilor speciale din judetul Arges
– aici va trebui să avem o discuţie cu inspectoratul şcolar pentru a stabili normarea şi
modul de încadrare a personalului didactic. Punctul XX – Proiect de hotărâre pentru
modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean nr. 159/25.08.2010 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea
functiei de manager la spitalele publice aflate in reteaua autoritatilor administratiei
publice judetene.
Referitor la punctul III – 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. Moiceanu Gabriel, preşedintele
Conisliului de administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A., să prezinte în termen de două săptămâni
Consiliului Judeţean Argeş un punct de vedere cu privire la bugetul şi modul de
întocmire al acestuia.
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 28 februarie 2014 – dl. Tecău Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
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Dl. consilier Szakacs Mihai:
Am avut o menţiune la comisie. Data trecută dumneavoastră aţi citit, aţi dat citire
memorandumului prin care se repartizau conform legii 28.
Dl. Tecău Florin:
Ultimul punct.
Dl. consilier Szakacs Mihai:
Exact ultimul punct şi am înţeles că s-a completat. Pe viitor cu rugămintea să se
completeze procesele verbale întru-totul cu ceea ce se discută la şedinţă.
Dl. Tecău Florin:
Este corect. Cu această ocazie vă anunţ că începând din această săptămână,
primarii localităţilor care sunt prinse în această ordonanţă vor merge la minister
pentru semnarea documentelor proiectului şi finanţarea proiectelor. Eu cred că este
un pas înainte în ceea ce priveşte finalizarea proiectelor începute în judeţul Argeş şi
desfăşurarea în bune condiţii a investiţiilor.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, am o rugăminte la dumneavoastră. De o lună de zile avem
microfonul de la dl. consilier Szakacs Mihai defect şi nici până în prezent nu a fost
reparat.Vă rugăm frumos, partea tehnică să îşi facă datoria.
Dl. Tecău Florin:
Am luat în evidenţă toate aceste probleme, mai ales că acest lucru s-a întâmplat şi
cu domnul prim-ministru, nu i-a funcţionat microfonul când a luat cuvântul în sală, şi
vă promit că vom verifica toată instalaţia sonoră din sală şi o să avem dotarea
corespunzătoare.
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 – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Integrată a judeţului Argeş pentru perioada 2014-2020 – dl.
Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K4, K5, K6 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv
proiectul de hotărâre.
Vă rog să îmi permiteţi să vă spun câteva cuvinte despre această strategie.
Strategia de dezvoltare a judeţului îşi propune să prezinte direcţiile de dezvoltare şi
de implicare ale consiliului judeţean în perioada următoare astfel încât să putem
realiza cele douăzeci de obiective pe care le-am aprobat la începutul mandatului
nostru. Ţin, de asemenea, să precizez că această strategie, şi vreau să vă spun acest
lucru de la început, nu este fixă, ci în permanenţă va fi modificată, îmbunătăţită şi
3

adăugită cu strategiile locale care vor fi depuse la Direcţia de Dezvoltare şi Proiecte
a Consiliului Judeţean Argeş. Fiecare localitate va avea în cadrul strategiei o fişă de
dezvoltare şi o fişă prin care să-şi aducă contribuţia la această strategie.
Ea trebuie aprobată pentru că avem nevoie de un document care să ne spună de
unde plecăm, ce vrem să facem, unde vrem să ajungem şi cu ce bani.
Toată această strategie, care are 214 proiecte, alături de strategia de sănătate, 315
proiecte, punctează obiectivele de dezvoltare ale judeţului care sunt în concordanţă cu
obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene şi cu programul de guvernare al primministrului Victor Ponta, „România 100”.
Noi plecăm de la un lucru clar şi concis, pentru ciclul financiar 2016 – 2020
România poate accesa de la Uniunea Europeană 39,8 miliarde euro. Aceştia sunt
banii care pot dezvolta Rămânia şi pot duce la finalizarea şi realizarea proiectelor în
judeţul Argeş.
Strategia este întocmită pe această acţiune concretă. În baza acestor sume şi în baza
obiectivelor la nivel european s-au stabilit obiectivele la nivelul judeţului, plecând de
la obiectivele caracteristice ciclului financiar 2016-2020, anume cercetare, dezvoltare
şi inovare. La nivel european, aceşti termeni vor fi utilizaţi.
Am avut în vedere creşterea locurilor de muncă, crearea de locuri de muncă pentru
tineret, recalificarea, reconversia şi reintegrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de
peste 34 de ani, dezvoltarea turismului, infrastructurii, învăţământului, sănătăţii,
asistenţei sociale.
Toate celelalte elemente sunt cuprinse în strategie. 214 proiecte care sunt
orientative dar, în primul rând, foarte vizibile la nivel judeţean. De aici nu lipsesc
proiectele de infrastructură, autostrada Piteşti – Sibiu, calea ferată Piteşti – RâmicuVâlcea, centura de vest a municipiului Piteşti, ieşirile din municipiul Piteşti,
transportul uşor Piteşti – Mioveni, drumul rapid Piteşti – Craiova, reabilitarea
Transfăgărăşanului pentru a putea fi circulat 365 de zile pe an, reabilitarea DN73
Piteşti – Câmpulung – Braşov, DN 73C Câmpulung – Curtea de Argeş, continuarea şi
finalizarea infrastructurilor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţi, construcţia
a două apeducte pe partea de est şi de vest a judeţului care să aducă apa prin cădere
din nord până în sudul judeţului cumulat cu construcţia de micro-centrale şi surse de
energie verde care să asigure independenţa energetică a localităţilor care sunt de-a
lungul acestor apeducte.
Vrem să modernizăm şi să dezvoltăm baza materială a învăţământului şi nu ne mai
propunem să construim şcoli în mediul rural pentru că baza materială este suficientă.
Dorim să modernizăm şi să reabilităm unităţile şcolare, să construim creşe şi
grădiniţe, să investim în dezvoltarea after-school-ului, în prezenţa elevilor la şcoală
pentru a diminua abandonul şcolar, pentru că în strategie aveţi cifrele la nivel
european, cifrele la nivel naţional şi ce ne propunem să facem în perioada următoare.
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De asemenea, ne propunem să asigurăm o colaborare intensă cu cele două
universităţi, cu instituturile de cercetare din judeţ, cel nuclear, pomicol şi viniviticole, să promovăm dezvoltarea proiectelor dintre universităţi şi unităţi de
învăţământ din judeţ cu universităţi şi unităţi de învăţământ din Europa pentru
schimburi de elevi, studenţi şi profesori.
În privinţa sănătăţii este o strategie separată, plecăm de la realitate 9 spitale ale
consiliului judeţean, 4 ale consiliilor locale, 2 spitale departamentale, 2 centre sociale
pentru asistenţă socială.
Ne propunem ridicarea nivelului asistenţei medicale, achiziţionarea angiografului,
achiziţionarea unui aparat de radio-terapie pentru secţia de oncologie, dezvoltarea şi
modernizarea sistemului din Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti de 910 paturi,
construirea unităţii de primiri urgenţe la Spitalul de Pediatrie cu 415 paturi,
dezvoltarea celorlalte spitale şi ridicarera nivelului de asistenţă medicală în unităţile
medicale, astfel încât să existe o activitate pozitivă în acest domeniu.
Vom avea în vedere, în permanenţă, să îndeplinim condiţiile pentru cele două
spitale strategice, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti şi Spitalul de Pediatrie, şi
intrăm în lupta, care oricând se poate deschide, pentru construcţia unui spital
regional. Dacă sorţii ne ajută ne propunem să realizăm aceste obiective.
Oricum, zielele viitoare ministrul sănătăţii va fi în judeţul nostru şi vom discuta
aceste aspecte şi vom stabili foarte clar paşii pe care avem să îi facem. De asemenea,
şi ministrul educaţiei va face o vizită în judeţ.
În celelalte domenii toate punctele ce trebuie atacate se regăsesc în strategie, care a
fost elaborată de o unitate de investiţii teritoriale integrate pe care ne-o dorim activă
în judeţul Argeş în colaborare cu judeţele limitrofe.
Pentru că în Argeş şi în Sibiu există munţii cei mai înalţi cu perioada cea mai lungă
de zăpadă din an, 200 de zile cu zăpadă. Ne dorim dezvoltarea acestei zone din punct
de vedere turistic şi sportiv, iar Leaota este cea mai mare rezervaţie din ţară pe care
ne-o dorim dezvoltată împreună cu judeţul Dâmboviţa. De aceea am creat acest grup
de lucru în care 49% reprezintă partea unităţilor administrativ teritoriale din judeţul
Argeş, 49% partea investitorilor privaţi şi 2% organizaţii non-guvernamentale. Ei au
construit această strategie fără ca noi să avem vreo participare financiară.
Cred că este un pas înainte şi un lucru care poate da un semnal pozitiv pentru
dezvoltarea judeţului.
În privinţa sumelor, acestea există, ele se pot modifica oricând şi din acest motiv
nu doresc să insist asupra lor. Există o sumă orientativă, pe care ne dorim să o
aducem în judeţul Argeş repartizată pentru toate proiectele, dar în momentul în care
proiectele se finalizează, în momentul în care proiectele vor fi semnate şi finanţate,
atunci vom putea vorbi de aceşti bani.
În încheiere, în următoarele zece zile ministrul Teodorovici semnează la Bruxelles
Protocolul de aderare şi de colaborare al României pentru perioada 2016 – 2020 şi am
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promisiunea că va fi lansat la Piteşti imediat cum se întoarce în ţară. Sper să avem
toate semnalele pozitive cu privire la această strategie şi vă invit să o votăm pentru a
stabili un punct de plecare pentru dezvoltarea judeţului şi promovarea proiectelor care
privesc direct cetăţenii acestui judeţ.
Consult dacă sunt intrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, doar două probleme.
Prima se referă la calea ferată Piteşti – Râmnicu Vâlcea care este începută de
regimul Ceauşescu şi de atunci şi până în prezent îi tot spunem că se face.
A doua problemă, noi de la ’89 – ’90, municipiul Piteşti nu are un spital al său.
Toate oraşele şi municipiile au spitale. Ar trebui ca în această strategie, pentru ca
piteştenii să se bucure de un spital, să fie introdus ca şi proiect.
Dacă ar fi să fac o paranteză, doresc foarte mult ca Spitalul Judeţean de Urgenţă
Piteşti să fie un spital regional dar nu aşa cum arată el. El trebuie ori demolat din
temelii sau ars de sus şi până jos pentru că acolo sunt bacteriile cele mai multe.
Vă mulţumesc.
Dl. Tecău Florin:
Şi eu vă mulţumesc. Lucrurile acestea au fost discutate cu domnul primar şi vor
mai fi discutate, vă putem da foarte multe amănunte cu privire la acest lucru. Cred că
este nevoie de un spital municipal dar trebuie să hotărâm în ce vrem să investim şi
cum vrem să investim.
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi am parcurs cu atenţie strategia pentru 2016
– 2020, sigur că în teorie totul este frumos, faptul că România va beneficia de aceste
40 de miliarde de euro este încurajator, mă întreb de câte miliarde va beneficia
judeţul Argeş sau de câte sute de milioane de euro pentru că, cel puţin în perioada
2007 – 2013 nu prea a beneficiat de prea multe fonduri şi îmi amintesc că şi în anul
2004 – 2005 se discuta despre strategia 2007-2013.
Am observat că sunt 214 proiecte, sincer dacă măcar 30% dintre acestea s-ar
realiza înseamnă că am fi campioni naţionali.
Aş vrea să vă aduc în atenţie şi colegilor, de asemenea, şi opiniei publice proiectele
legate de turism. Ştim bine că s-a discutat mult, s-au cheltuit bani importanţi pentru
studii de fezabilitate, pentru anumite proiecte şi care nu s-au concretizat. Nu există un
proiect în care consiliul judeţean să fie reprezentativ şi aş vrea să aveţi în vedere
pentru viitorul apropiat proiectul privind Ghiţu-Molivişu pentru că îmi aduc aminte,
şi mergând în câteva rânduri în acea zonă, climatul şi zona respectivă este cea mai
propice din judeţul Argeş pentru a crea o staţiune cu adevărat competitivă la nivel
naţional, având în vedere că acele obiective s-ar putea realiza mult mai uşor decât s-ar
realiza proiectul la peste 1600 m altitudine, ceea ce este greu de presupus că se va
face într-un termen scurt. Eu consider că noi ar trebui să ne implicăm mai mult în
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ceea ce priveşte derularea acestui proiect. Cunosc faptul că este început în anul 2009,
noi am devenit parteneri în anul 2012 şi, cred că, trebuie insistat, am citit în presă şi
deschiderea Guvernului României în ceea ce priveşte dezvoltarea acestui proiect şi
până să dezvoltăm celelalte proiecte, mă refer la Cumpăna, la zona înaltă a Argeşului
sau Leaota. Eu cred că acest proiect ar putea să ne aducă, în perioada respectivă,
vizibilitate şi, în acelaşi timp, să reuşim să punem bazele unei staţiuni adevărate în
judeţul Argeş.
Credeţi-mă că nu îmi face plăcere, ca iarnă de iarnă să merg să schiez sau să merg
cu familia, cu prietenii pe alte meleaguri, în alte judeţe, asta referitor că ne lăudăm că
avem cei mai înalţi munţi, avem un potenţial turistic deosebit să nu reuşim să punem
bazele unei staţiuni turistice şi a unui proiect de anvergură.
Dl. Tecău Florin:
Să ştiţi că eu o să mă laud cât mai puţin şi o să încerc să fac cât mai mult. Sper să
am şi acordul dumneavoastră să facem aceste lucruri, dar vreau să vă spun următorul
lucru: în următorul ciclu finanaciar, în cadrul regiunii Sud-Muntenia, Argeşul este pe
primul loc la depunerea de proiecte şi accesarea fondurilor europene. Eu îmi doresc
nu 30% să accesăm din banii pe care i-am propus, ci 130% pentru că avem oameni
competenţi, care se pricep şi care ştiu să întocmească proiecte. Nu am insistat, dar
există un plan-masă pentru turism. Acolo sunt prevăzute pentru dezvoltarea şi
promovarea pentru două proiecte mari staţiunile Cumpăna şi Molivişu, staţiunea
Molivişu a intrat pe un făgaş foarte bun pentru că avem şi finanţarea şi susţinerea
guvernului. Şi fac o declaraţie în premieră, miercuri va intra hotărârea de guvern cu
cele 10,9 ha de pădure care vor fi scoase din fondul silvic pentru a fi defrişate. În
perioada următoare, împreună cu viceprim-ministrul Daniel Constantin împreună cu
ministrul finanţelor, consiliul judeţean va căuta sursele de finanţare pentru
desfăşurarea etapelor următoare din cadrul proiectului. Iar Guvernul se angajează ca
suma pentru acest proiect, care va fi împrumutată, să fie garantată de ei. Dacă
realizăm aceste lucruri staţiunea Molivişu va funcţiona şi va fi realizată. Este foarte
important ca în perioada următoare să menţinem toate aceste discuţii şi parteneriate şi
eu cred că promisiunile premierului Ponta care a fost la Pitesti se vor realiza.
Mai sunt şi alte probleme?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte aţi spus dumneavoastră că doriţi ca 130% să se realizeze.
Domnule preşedinte să dea Domnul să le realizăm aşa cum dumneavoastră vă doriţi
dar nu cum scriu ziarele despre domnul deputat Drăghici şi cei 44 de primari care au
pus proiecte la bătaie şi aşa mai departe. Sperăm să nu avem probleme.
Dl. Tecău Florin:
Unul din motivele pentru care vă invit să aprobăm această strategie este acesta.
Fără strategie nu vom putea accesa bani, iar oamenii nu au înţeles că primarii erau
nevoiţi să facă strategii pentru a putea depune proiecte şi a accesa bani europeni.
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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. 47
-

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. Tecău Florin a spus:
Proiect de hotărâre amânat.
- 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. 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 preşedeinte, azi am venit cu gândul ca această hotărâre să o resping.
Dumneavoastră aţi venit cu o propunere ca această hotărâre să treacă, este greşit, dacă
stăm să analizăm totul ajungem la nişte dosare şi nu vreau ca cineva să ajungă pe
acolo. Prin urmare, dumneavoastră aţi avut o propunere pe care o împărtăşesc, pentru
că activitatea trebuie să continuie, dar vă vă rog să modificaţi să fie menţionată data
de 30.04.2014.
Dl. Tecău Florin:
Am înţeles, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă rog atunci când doriţi să luaţi
cuvântul să aşteptaţi până vă permit eu, mă luaţi prin surprindere şi nu mai ştiu cine
vorbeşte.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnul preşedinte Nicolescu ştia că eu am de spus câte ceva.
Dl. Tecău Florin:
Acesta este unul din atributele mele, vă rog să mă lăsaţi să mi le exercit.
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. 48
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- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
eliberarii licenţei de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene – dl. Tecău Florin
a spus:
Comisiile K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Fulga Marian:
O scurtă întrebare domnule preşedinte, pentru cei care se ocupă de aceste proiecte,
anume dacă în ultima perioadă s-au constatat nereguli în ceea ce priveşte aceste trasee
judeţene, pentru că am mai auzit în alte judeţe şi nu ştiu dacă şi la noi există nereguli
cu aceste curse speciale, probleme legate de organizarea acestui program special?
Dl. Tecău Florin:
Dl. Durdui Marinel, care este Şeful Biroului Autoritatea Judeţeană de Transport
poate da mai multe detalii.
Dl. Durdui Marinel:
Au fost probleme, pe un traseu în zona Curtea de Argeş pentru care beneficiarul a
reziliat contractul cu transportatorul din motive de neîndeplinire a contractului
situaţie în urma căreia am retras licenţa de traseu.
Dl. Tecău 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. 49
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramelor si statelor de functii ale scolilor speciale din judetul Arges – dl. Tecău
Florin a spus:
Proiect de hotărâre amânat.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Îi rog pe domnii directori să vină la comisii să discutăm mai ales că organigramele
şi statul de funcţii sunt matematice. Să le facem bine ca să treacă şi de comisii şi de
plen. Vă mulţumesc.
Dl. Tecău Florin:
Este vorba de şcolile speciale acolo există reglementări clare, din păcate
inspectoratul şcolar şi-a dat un aviz fără să se implice în ceea ce spuneţi
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dumneavoastră, acesta este şi motivul pentru care l-am amânat. O să discutăm cu
inspectoratul şcolar şi o să clarificăm aceste situaţii.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
incheierii Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Directia
Judeteana pentru Cultura Argeş – dl. 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?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, nu am prea multe de spus, doar un singur lucru care este
modalitatea de calcul pentru care s-a ajung la suma solicitată? Nu era mai bine mai
mult, mie mi se pare că este cam mică suma pentru acei oameni care sunt talentaţi?
Dl. Tecău Florin:
O să o rog pe doamna Roxana Stoenescu să vă răspundă, dar vreau să menţionez că
ne-am orientat la sumele pe care le-am oferit în anii anteriori şi am încercat să fim în
pas cu inflaţia şi cu toate influenţele economico-financiare. Nu putem exagera, eu ştiu
că se munceşte, că sunt rezultate deosebite, dar faptul că recunoaştem activitatea
acestor oameni eu cred că este un lucru pozitiv şi faptul că luăm o astfel de atitudine
să premiem pe reprezentanţii culturii din Argeş este un lucru foarte bun.
D.na Stoenescu Roxana:
Am discutat cu reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Argeş, dl. Oprea
Radu este prezent în sală, din partea direcţiei, şi vă poate da amănunte.
Dl. Tecău Florin:
Vă rog domnul Oprea Radu.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Înainte de a începe să nu îmi spuneţi că nu aveţi nevoie de bani.
Dl. Oprea Radu:
Ba dimpotrivă. Aş vrea să vă informez că premiile de excelenţă în cultură sunt
organizate de opt ediţii organizate pe baza unui regulament aprobat conform legii şi
pe baza nominalizărilor făcute de uniunile de creaţie şi creatori din Argeş.
Printre nominalizaţi şi premiaţi sunt angajaţi ai instituţiilor publice de cultură
judeţene şi pentru aceasta vă mulţumim pentru sprijinul acordat.
Noi nu am solicitat o sumă într-un anumit cuantum, ci am solicitat ca pe lângă
contribuţia Direcţiei Judeţene pentru Cultură Argeş să ne fie acordat un sprijin din
partea consiliului judeţean. De fiecare dată ne-a fost acordat acest sprijin, motiv
pentru care vă mulţumim.
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Dl. Tecău Florin:
Dau cuvântul d.lui consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, dumnealui a vorbit la general, eu am întrebat altceva probabil
că dumnealui nu cunoaşte.
Dl. Tecău 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. 50
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
finantarilor nerambursabile de la bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului
Judetean Arges pentru proiectele structurilor culturale, de tineret si sportive conform
Legii nr. 350/2005 – dl. 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?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, eu am spus că trebuie să vină de la cluburile sportive dacă
sumele alocate, spre exemplu de la handball pentru care dumneavoastră vreţi să
aprobăm suma de 900 de mii lei este îndestulătoare, este mică.
Dl. Tecău Florin:
Preşedintele clubului este aici?
Dl. Ionescu Alexandru:
Mă numesc Ionescu Alexandru sunt preşedintele clubului de handball din Argeş. În
primul rând aş vrea să vă mulţumesc tuturor celor care faceţi parte din acest consiliu
pentru sprijinul permanent pe care ni l-aţi dat tot timpul. Am solicitat o sumă de bani
pentru că activitatea noastră are două aspecte importante, primul se referă la
popularizarea şi promovarea jocului de handball în rândul tinerilor şi în al doilea rând
activităţile de performanţe. Dacă mă refer la primul aspect avem 80 de juniori care
fac parte din patru echipe care participă la concursuri naţionale. În campionatul viitor
vom avea cinci astfel de echipe. Iar la nivel de performanţă avem o echipă de liga a
II-a. În acest moment echipa se află pe locul al II-lea, cu şanse reale de a participa la
concursuri pentru promovarea în liga naţională. Nu spun că şansele noastre sunt mari
de a promova, însă există această posibilitate.
Sumele de bani sunt întotdeauna discutabile pentru că şi noi ne dorim mai mult, dar
vreau să vă spun că în cadrul clubului nostru pe lângă echipele de juniori şi seniori,
există un număr de şase profesori, toţi foşti componenţi ai echipei de handball din
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Piteşti sau foşti componenţi din lotul naţional, câştigători de cupe europene, şi vă pot
spune că antrenorul echipei de seniori, dl. Titel Răuţă, este antrenorul echipei
naţionale de tineret a României.
Noi plătim cei 20 de sportivi care fac parte din lotul de seniori, primesc din partea
clubului o indemnizaţie de diurnă şi supra-alimentaţie care variază de la sportiv la
sportiv, nebeneficiind de salarii. Ei fac sport de performanţă, sunt băieţi tineri, care
şi-au dorit să joace la Piteşti şi trebuie apreciaţi pentru efortul pe care îl fac, pentru că
nu întotdeauna situaţia lor financiară a fost sau este bună.
Suma propusă spre aprobare o considerăm suficientă pentru atingerea unui obiectiv
de performanţă care să nu includă promovarea în liga naţională pentru că în mod
direct cheltuielile vor fi mult mai mari. Vom încerca să obţinem locul al II-lea în serie
şi să sperăm că vom promova, iar în această situaţie va trebui să vă cerem din nou
sprijinul.
Vreau să vă spun că toţi iubitorii de handball îşi doresc obţinerea acestor
performanţe, pentru că îşi doresc ca Argeşul să aibă echipă în liga naţională pentru că
acolo este adevărata performanţă şi ne dorim ca din sportivii pe care îi promovăm an
de an să facă parte în continuare din această echipă şi din ce în ce mai puţini să fim
nevoiţi să aducem jucători din afară.
Dl. Tecău Florin:
Mulţumesc domnule preşedinte, avem o strategie pentru acest club de handball atât
de finanţare cât şi de performanţă, ne dorim ca în perioada următoare datorită
talentelor să promovăm în liga naţională, aici trebuie menţionat faptul că o să avem
nevoie şi de parteneri şi de sponsori, şi eu cred că avem o echipă puternică de
handball.
Aceşti bani sunt sumele necesare pentru funcţionarea echipei de handball până la
sfârşitul campionatului, până în vară şi le mulţumesc jucătorilor şi echipei tehnice
pentru faptul că au fost luni în care nu au primit bani. Au muncit, au jucat, au
reprezentat Argeşul şi au reuşit să facă performanţă.
Cred că în perioada următoare ar trebui să ne ocupăm mai atent şi mai intens de
această activitate.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Am pus această întrebare pentru că eu am un nepot în cadrul echipei , se numeşte
Claudiu Radu, şi care este neplătit de câteva luni. El nu mai vrea să facă performanţă
pe stomacul gol, pentru că performanţa, ştim cu toţii, pe bani se face.
Dl. Tecău 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. 51
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- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru
instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş – dl. Tecău
Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv 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. 52
- X Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind transmiterea
fără plată a imobilului fost Complex de servicii pentru copilul în dificultate - Centru
de plasament Priboieni din domeniul public al judetului Arges, în domeniul public al
comunei Priboieni – dl. 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?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, care este obiectul de activitate al imobilului pe care îl vom
înstrăina?
Dl. Tecău Florin:
O să îl rog pe dl. primar Lupu Sorin să vă dea detalii.
Înainte vreau să vă spun că această clădire de cinci ani de zile este neocupată şi
nefuncţională.
Dl. Lupu Sorin:
Domnule preşedinte, stimaţi consilieri, am făcut acest demers din mai multe puncte
de vedere.
Primul, clădirea de cinci ani este nefuncţională. Această clădire a fost construită de
locuitorii comunei Priboieni. La această dată clădirea se află în stare degradantă,
plouă prin acoperiş, parchetul este umflat de la umezeală, iar noi nu dorim decât să
înfiinţăm locuri noi de muncă şi să aducem bani la bugetul local.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, nu este suficient, trebuia consiliul local să ne transmită şi
nouă ce se doreşte să se facă cu acea clădire.
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Dl. Lupu Sorin:
La ora actuală noi avem deja o croitorie în localitate, este o firmă din Târgovişte
care are deja 70 de posturi de croitorese şi îşi doreşte mărirea activităţii, pentru a
ajunge la circa 200-300 locuri de muncă.
Dl. Tecău Florin:
Mulţumesc domnului primar.
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi şi mie să reamintesc că am solicitat în
cadrul comisiei juridice să ni se prezinte notele de fundamentare de la nivelul
consiliului local Priboieni. Acestea nu ne-au fost prezentate, este bine că domnul
primar este prezent azi, dar pentru viitor v-aş ruga ca în situaţia în care pe ordinea de
zi apar astfel de proiecte de hotărâri, în condiţiile în care noi dăm, sub o anumită
formă, anumite bunuri ale patrimoniului judeţului Argeş să fie bine fundamentate şi
să existe în spatele acestor proiecte de hotărâre documentele de la nivelul consiliilor
locale. Personal nu sunt mulţumit de răspunsul domnului primar şi cred că este
superficial tratat un asemenea proiect de hotărâre şi ca atare grupul PP-DD se va
abţine.
Dl. Tecău Florin:
Dau cuvântul domnului consilier Manu Dan
Dl. consilier Manu Dan:
Scuzaţi-mă dar am impresia că am început campania electorală. Mi se pare, din
punctul meu de vedere şi nu al grupului din care fac parte, că exagerăm puţin
începând cu democraţia s-a dorit descentralizare. Ne convine când descentralizarea
vine de la Bucureşti spre unităţile administrativ teritoriale, dar nu ne convine când
trebuie să descentralizăm de la nivel de judeţ către comunităţile locale.
Îl felicit pe domnul primar, prezent azi la şedinţă, ţinând cont de faptul că a iniţiat
un asemenea proiect în consiliul local, avem avizul acestuia. Personal nu mă
interesează nota de fundamentare şi nu mă interesează ce va face consiliul local în
imobilul în care noi de cinci ani nu am investit. Salut ideea consiliului local, şi o
discotecă dacă crea acolo, bine făcea pentru că o redăm comunităţii. Comunitatea
trebuie să dispună de imobilele care se află pe raza lor de competenţă.
Pe de altă parte, pe noi, consiliul judeţean, ne degrevează financiar de o asemenea
povară cu care nu avem ce face. Faptul că a fost la partea specială a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, vă reamintesc că am
adoptat o serie de hotărâri la nivelul consiliului judeţean, şi numai săptămâna trecută
am inaugurat un nou lăcaş privind asistenţa socială, ne facem temele dar în acelaşi
timp trebuie să ne orientăm către comunităţile locale pentru a-şi face treaba şi cum
consideră domniile lor că sunt în beneficiul comunităţii.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc domnul doctor.
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Acest lucru vroaim să-l anunţ la finalul şedinţei, însă că suntem aici la această
problemă, vă anunţă că începând cu şedinţa următoare preşedinţii comisiilor de
specialitate vor fi răspunzători de hotărârile la care vă veţi da avizul. Nu mai stăm să
discutăm şi să pierdem timpul aici, sunteţi preşedinţi de comisii, aveţi răspundere şi
obligaţia să faceţi acest lucru.
Mă oblig în faţa dumneavoastră ca în termen de cel mai târziu cu cinci zile înaintea
şedinţei să primiţi proiectele de hotărâri, să primiţi toate documentele, aveţi sprijinul
meu să vă implicaţi, să întrebaţi, să staţi de vorbă cu persoanele din aparatul tehnic al
consiliului judeţean astfel încât în plen să discutăm decât de amendamente, nu de
întrebări ce trebuiesc puse în comisii şi clarificate la şedinţele de comisii de către
preşedintele comisiei care îşi dă avizul. Am să vă rog să respectaţi acest regulament,
care este regulament al Consiliului Judeţean Argeş, să răspundeţi de aceste lucruri şi
să vă daţi girul asupra acestor hotărâri astfel încât să nu mai existe nevoia unor alte
explicaţii, chiar puerile cum este cazul de faţă: păi dacă dă consiliul local o hotărâre
prin care preia aceste clădiri fără niciun fel de obligaţie şi vrea să creeze şi locuri de
muncă mai întrebăm de ce? Scuzaţi-mă dar ne considerăm cetăţeni ai judeţului şi
vrem binele acestui judeţ.
Vă mulţumesc.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, a început domnul consilier Manu Dan cu campanie electorală,
dumneavoastră tot cu campanie electorală. Dumneavoastră vorbiţi de preşedinţii de
comisii, care sunt majoritari, noi suntem minoritari nu putem pune prea multe
probleme în comisii, venim în faţa dumneavoastră ca minoritari şi avem dreptul să
vorbim. Nu ne luaţi cuvântul pentru că vreţi dumneavoastră şi că suntem noi
minoritari.
Vă mulţumesc.
Dl. Tecău Florin:
Nu cred că v-am luat cuvântul vreodată domnule consilier.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Aţi făcut ce aţi vrut din noi minoritarii, ce specie mai suntem noi? Vă invit la
comisia mea să vedeţi cum este.
Dl. Tecău Florin:
Cu mare plăcere, dumneavoastră sunteţi preşedinte la comisia dumneavoastră?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Vă invit ca minoritar şi nu ca preşedinte de comisie.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc o să vin.
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 şi Szakacs Mihai.
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu trei abţineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 53
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea imobilului teren şi apartamentarea imobilului – clădire, aferente
Policlinicii Stomatologice, situata în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 41 – dl. 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. 54
- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
transmiterea fara plata a doua mijloace fixe din domeniul privat al judetului Arges in
domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Şuici şi Mihăeşti – dl. 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?
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. 55
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea inventarului domeniului public al judeţului Argeş – dl.
Tecău Florin a spus:
Comisiile K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte 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. 56
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- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în
folosinţă cu titlu gratuit a 16 camere situate în incinta Palatului Administrativ, în care
funcţionează instituţii de interes local ale judeţului Argeş – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
După cum cunoaşteţi am preluat începând cu ianuarie 2014 palatul administrativ.
Lucrăm la reabilitarea acestei clădiri rămâne de văzut în ce mod vom găsi surse
financiare, sper să accesăm fonduri europene.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am o remarcă la acest proiect de hotărâre pe
care l-am discutat şi-n comisie. În principiu, sunt de acord cu darea în folosinţă
gratuită pentru majoritatea instituţiilor sau anumitelor O.N.G.-uri care aduc beneficii
judeţului. Însă, nu pot fi de acord cu darea în folosinţă gratuită către unele instituţii,
cum este Camera de Comerţ şi Industrie Argeş în condiţiile în care aceştia solicită 5
euro/mp atunci când cineva doreşte să închirieze un spaţiu. Noi le dăm cu bună ştiinţă
în folosinţă gratuită aceste spaţii, ei le primesc cu bună voinţă, însă au mână de luat şi
nu de dat. Ar trebui să stabilim nişte criterii pentru acordarea spaţiilor din palatul
administrativ.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc, este vorba de faptul că toate aceste contracte au fost transmise
atunci când am preluat palatul administrativ. Ele sunt contracte care erau pe zece ani,
nu putem să încetăm contractele până nu avem o situaţie clară a instituţiilor, a
spaţiilor. De aceea vă propun ca toate contractele să se deruleze în continuare până la
sfârşitul anului şi atunci să facem o analiză cui mai prelungim, cu cine putem încheia
contract şi ce spaţii ne vor rămâne pe care să le utilizăm.
Vă înţeleg punctul dumneavoastră de vedere, însă nu putem să reziliem contractele
acum pentru că riscăm să dăm de alte probleme. Vă promit că la sfârşitul anului toată
această situaţie va fi clară şi legală.
Dl. consilier Fulga Marian:
Eu înţeleg bunăvoinţa noastră dar trebuie să analizăm mai atent cui acordăm aceste
spaţii.
Dl. Tecău Florin:
Sunteţi preşedintele comisiei juridice aveţi posibilitatea să vă implicaţi în această
problemă, iar la sfârşitul anului să avem acordul dumneavoastră pentru a definitiva
situaţia spaţiilor din palatul administrativ.
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, la fel şi pentru Cartel Alfa şi BNS-ul dacă sindicaliştii sunt
săraci, sindicatele sunt bogate.
Dl. Tecău Florin:
O să o rog pe doamna Secretar Judeţ Răducanu Viorica să vă dea mai multe detalii.
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
După statut Camera de Comerţ şi Industrie Argeş este instituţie de utilitate publică
motiv pentru care beneficiază de darea în folosinţă gratuită.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Şi sindicatele?
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
Aceeaşi situaţie.
Dl. Tecău Florin:
Aveţi preşedienţia comisiei vă rog să vă implicaţi.
Dl. consilier Fulga Marian:
Şi alte instituţii sunt de utilitate publică şi plătesc chirii.
Vă mulţumesc.
Dl. Tecău Florin:
Şi eu vă mulţumesc.
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. 57
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice Calinesti – dl. Tecău
Florin 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. 58
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin
Bălăceanu Stolnici” Ștefănești – dl. Tecău Florin a spus:
18

Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Consult dacă mai 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. 59
- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet – dl. Tecău Florin 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. 60
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea
Iasului – dl. Tecău Florin 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:
Un amendament să ne arate contractele cu paznicii.
Dl. Tecău Florin:
Am înţeles, o să le primiţi la comisie.
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. 61
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni –
dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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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. 62
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea
Anexei la Hotararea Consiliului Judetean nr. 159/25.08.2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei
de manager la spitalele publice aflate in reteaua autoritatilor administratiei publice
judetene – dl. Tecău Florin a spus:
Proiect de hotărâre amânat.
- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni în Centrul de
Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tigveni – dl. Tecău Florin a
spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Singura problemă pe care o ridic, în cursul lunii mai să formăm o comisie şi să
mergem acolo. Sunt probleme care îmi sunt semnalate.
Dl. Tecău Florin:
O să facem această comisie şi vom merge.
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. 63
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
valorilor corespunzatoare cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitie
„Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare”
– dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
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Este vorba de un proiect cu o valoare totală de 1.462.962 lei şi o construcţie în
valoare de 1.214.531 lei. Am reuşit să finalizăm proiectul după mai multe încercări şi
după mai multe variante de încercări.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, nu ar fi mai bine să îl discutăm împreună cu punctul 23
pentru că sunt în strânsă legătură?
Dl. Tecău Florin:
În mod corect aţi subliniat. Punctul 23 trebuia aprobat după aprobarea acestui
proiect. Este vorba de derularea proiectului în continuare şi de stabilirea parametrilor.
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. 64
- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 177/26.09.2011,
privind aprobarea Proiectului « Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului
de Tip Familial Valea Mare» şi a cheltuielilor legate de proiect – dl. Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, 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. 65
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul Arges in cadrul
A.D.I. ,,SERVSAL” – dl. Tecău Florin a spus:
Comisia K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte 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. 66
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- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului aferent Proiectului ,,Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor” – dl.
Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba de vorba de proiectul „Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor”.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Numai noi cotizăm şi cotizăm pentru totul. Ei spun „prevenirea furtului”, domnule
preşedinte, noi nu avem astfel de competenţe. Ei mai vorbesc de o serie de
infracţiuni, iar pentru noi pliante şi broşuri, întrebarea mea este Ministerul de Interne
nu are nicio contribuţie?
Dl. Tecău Florin:
Domnul preşedinte al ATOP, dl. consilier Lazăr Cornel vă poate da detalii.
Dl. consilier Lazăr Cornel:
Domnule preşedinte, domnilor consilieri, eu cred că lucrurile sunt foarte clare şi
cred că ceea ce noi am votat în luna ianuarie, referitor la planul strategic, se indică
exact ceea ce s-a aprobat. Acum când ni s-a cerut această sumă mică din planul
strategic, este o sumă mică şi nu este nimic în plus faţă de ceea ce noi am aprobat în
plen în luna ianuarie. Sunt bani incluşi în acel plan strategic.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte al ATOP-ului, am înţeles că vom vota numai punctul 1 şi 2
din plan.
Dl. consilier Lazăr Cornel:
Da, suma de 11.000 lei.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Deci numai punctul 1 şi 2, iar punctul 3 îi revine ministerului de interne? Faceţi
dumneavoastră un raport?
Dl. consilier Lazăr Cornel:
O să fie un alt raport, ulterior atunci când vom avea nevoie şi de acea sumă. Azi ne
raportăm la suma de 11.000 lei.
Dl. Tecău Florin:
Domnule inspector şef Ispir Petre aveţi ceva de completat?
În primul rând doresc să vă felicit pentru funcţia pe care o deţineţi, vreau să vă
asigur de o bună colaborare.
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Dl. Ispir Petre:
Domnule preşedinte, domnilor consilieri, vreau să vă mulţumesc pentru invitaţia de
a fi prezent aici şi de a ne putea susţine proiectul pe care îl avem împreună cu ATOP
-ul.
Domnule consilier vreau să ştiţi că Ministerul de Interne, prin inspectoratul de
poliţie, are fonduri şi cheltuim destul de mulţi bani pentru menţinerea ordinii publice
în judeţ, însă în parteneriatul cu ATOP-ul am beneficiat de sprijinul dumneavoastră,
drept pentru care vă mulţumim şi trebuie să recunosc că în anul 2012 când am avut o
problemă cu bugetul, cu sprijinul dumneavoastră am reuşit să ne descurcăm în
menţinerea ordinii publice.
Suma, pe care am stabilit-o împreună cu ATOP-ul, pe care am considerat-o
necesară a veni în sprijinul nostru este de 200.000 lei pentru tot anul. Iniţial avem un
proiect pentru 110.000 lei şi un alt proiect pentru 105.000 lei pentru materiale cu
caracter preventiv şi întreţinere autospecialele din dotare, urmând cu acordul
dumneavoastră ca până la sfârşitul anului să mai iniţiem un proiect pentru
achiziţionarea tehnicii IT având în vedere un proiect de implementare sistematică, în
sistem integrat, pentru gestionarea activităţilor şi informaţiilor pe linie rurală.
Sprijinul dumneavoastră ne-a fost necesar întotdeauna şi vreau să menţionez că
banii au fost cheltuiţi eficient şi chiar cu rezultate. Doresc să vă spun, fără a face o
analiză a activităţii, judeţul Argeş se află pe locul 41 în privinţa furturilor din
locuinţe, locul 32-33 în ceea ce priveşte infracţionalitatea stradală, consider eu că este
un loc foarte bun având în vedere infrastructura şi dezvoltarea judeţului.
În concluzie banii au fost cheltuiţi cu eficienţă şi ne vom strădui să obţinem
rezultate din ce în ce mai bune şi cu sprijinul dumneavoastră dacă este posibil.
Vă mulţumesc.
Dl. consilier Manu Dan:
Stimaţi colegi, ATOP-ul se doreşte a fi un liant între reprezentanţii Ministerului
Administraţiei şi Internenlor în teritoriu şi comunităţile locale. Eu cred că este benefic
şi am încurajat, ca membru al ATOP-ului, posibilitatea ca şi comunităţile judeţene să
susţină nemijlocit posibilitatea finanţării şi organizării a unei mai bune coabitări între
reprezentanţii M.A.I. şi reprezentanţii comunităţilor locale. Să nu vă gândiţi că
majoritatea sumelor merg în mediul urban, acolo unde există poliţie locală, aşa cum
foarte bine a precizat domnul inspector şef, banii sunt destinaţi zonelor unde nu există
poliţie locală, în special în mediul rural.
Vă mulţumesc.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Care este suma domnule preşedinte?
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Dl. Tecău Florin:
11.500 lei.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Eu am văzut 10.500 lei, cum vine, care este corect?
Dl. Tecău Florin:
10.500 lei, s-a revenit la suma iniţială.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
10.500 lei aprobăm azi.
Dl. Tecău Florin:
Atât aprobăm azi.
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. 67
- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG
S.R.L., pe anul 2014 – dl. Tecău Florin 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. 68
- XXVII Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul Judetului Arges pe anul 2014
– dl. 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, vreau să îi felicit pe domnul director Voicu şi doamna
Ciocănău, pentru un raport atât de bun care poate fi înţeles de oricine.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
24

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 69
- XXVIII/1 Trecându-se la punctul XXVIII/1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul Arges in cadrul
A.D.I. ,, Situatii de Urgenta Sud Muntenia” – dl. Tecău Florin a spus:
Comisia K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Profit de acest punct să vă spun că în strategie avem prins un punct pentru creearea
unui Centru de comandă pentru situaţii de urgenţă la nivel regional care va fi în
Argeş. Este o investiţie pe care ne-o dorim realizată şi începută în acest an şi care să
reprezinte judeţul Argeş la nivelul Regiunii Sud-Muntenia.
Se citeşte 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. 70
- XXVIII/2 Trecându-se la punctul XXVIII/2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Judetene
de Drumuri Arges R.A. – dl. Tecău Florin 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. 71
- XXVIII/3 Trecându-se la punctul XXVIII/3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea „ Programului cu lucrări de investiţii si reparatii infrastructură rutieră la
nivelul judeţului Argeş pe anul 2014” şi previziunile pentru perioada 2015-2017 – dl.
Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, 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. 72
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- XXVIII/4 Trecându-se la punctul XXVIII/4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri Arges R.A si estimarile pe anii 2015 – 2016 – dl. Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, 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. 73
- XXVIII/5 Trecându-se la punctul XXVIII/5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului anual privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse
in Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in judetul Arges, pentru anul
2013 – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K5, K6 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. 74
- XXVIII/6 Trecându-se la punctul XXVIII/6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea depunerii proiectului “Lumea Basmului” de catre Scoala Populara de Arte
si Meserii - Pitesti – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K4, 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. 75
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- XXVIII/7 Trecându-se la punctul XXVIII/7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.215/28.10.
2013 – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K4, K5, K6 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. 76

Şedinta s-a incheiat la ora 16.30.

p.P R E Ş E D I N T E,
Florin TECĂU
SECRETAR JUDEŢ,
Viorica Răducanu

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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