CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 16 iunie 2014,
în sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 14,00 domnul Tecău Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş a
deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt prezenţi 31
de consilieri, fiind absenţi motivat domnii consilieri: Enache Viorel, Sofianu Narcis si
Moise Dumitru, 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.l Voicu Constantin, directorul
executiv al Direcţiei Economice, dna.Roxana Stoenescu, Sef serviciu Relatii
Internationale Tineret, Cultura, dl. Pavel Bârlă, preşedinte A.D.I. Molivişu, dl. Badea
Marian, directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, domnl Dejanu
Justin – director adjunct al 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. Macovei Adrian, directorul D.G.A.S.P.C. Argeş, dl. Roman Vasile, directorul
Camerei Agricole Argeş.

Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Înainte de a începe şedinţa, vă propun să amânăm punctul III de pe ordinea de
zi – Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al
Municipiului Piteşti a unui imobil – teren, situat în Piteşti, str. Costache Negri, nr. 28
(Parc Ştrand – Punct Automobil Clubul Român), aflat în domeniul public al judeţului
Argeş, pentru ca au apărut câteva indicaţii în privinţa construcţiilor de pe acest teren
şi să completam ordinea de zi cu un nou punct -Proiect de hotarare privind
exercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului „VILA FLORICA”
(Ansamblul conacului Brătianu - Florica) situat în localitatea Ştefăneşti, județul
Argeş.
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.
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- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind încetarea
mandatului de consilier judeţean al domnului Grigore Florin Tecău – dl preşedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Este vorba de încetarea mandatului de consilier judeţean având în vedere
rezultatele alegerilor locale, după cum ştiţi am fost ales pe lista U.S.L. şi pentru a
putea fi completat consiliul judetean cu un nou coleg trebuie sa adoptăm această
hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 110
-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier judeţean al domnului Iacşa Aurel – dl preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Aşa cum am spus, în urma renunţării mele la mandatul de consilier judeţean, a
rămas liber un loc de consilier judetean şi conform listei urmează domul Iacşa Aurel
înscris pe lista U.S.L. din partea Partidului Conservator. Doamna consilier Sandu
Elena preşedintele comisiei de validare a dat citire procesului verbal.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 111
Il invit pe domnul Iacşa Aurel sa depuna juramantul.
Domnul Iacşa Aurel a depus Jurământul.
- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind darea în
administrare Consiliului Local al Municipiului Piteşti a unui imobil – teren, situat în
Piteşti, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Ştrand – Punct Automobil Clubul Român),
aflat în domeniul public al judeţului Argeş – dl preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Acest punct a fost amânat.
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- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi– Proiect de hotărâre privind
cofinanţarea proiectului “Crearea infrastructurii generale şi specifice activitatilor de
turism din arealul climatic Ghiţu – Molivişu din comuna Arefu , Judetul Argeş” – dl
preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Il invit pe dl. Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivişu pentru a vă răspunde la
întrebări iar reprezentantul Consiliului Judetean in A.D.I. Molivişu este dl. Despan
Florian.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, am doua întrebări.
Având în vedere că primul termen pentru cofinanţarea acestui proiect este15 iulie
a.c., acesti 25% erau chiar foarte necesari să-i aprobăm acum în şedinţa extraordinară,
nu putem aştepta o şedinta ordinară? Iar a doua problemă pe care o ridic domnule
preşedinte, este chiar din raportul întocmit de domnul Florian Despan în care spune
că, ,,Următoarele tranşe pe acest an şi anul viitor vor fi condiţionate de justificarea
modului în care fiecare asociat va susţine cofinanţarea acestui proiect, conform
angajamentelor asumate prin hotarare de consiliu local”. Oare consiliile locale care
sunt parteneri în acest proiect au luat la cunoştinţă, să aducă cuvenită suma pentru
împlinirea acestui proiect? Vă mulţumesc.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Şi eu vă mulţumesc. O să vă răspundă domnul Pavel Bârlă preşedintele A.D.I
Molivişu, eu vreau să fac urmatoarea precizare. Banii alocaţi pentru acest an, pentru
această asociaţie au fost aprobaţi de consiliul judeţean, când s-a aprobat bugetul pe
acest an, ei exista în buget şi sunt prevăzuţi pentru această cheltuială. Eu v-am
convocat astăzi aici, să hotarâm cum îi repartizam asociaţiei şi ce condiţii punem.
Vă rog domnule preşedinte.
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivişu:
Noi am transmis domnului director economic Voicu Constantin o cerere de plată
aşa cum am estimat că le vom face în funcţie de graficul modificat, întelegem că,
consiliul judeţean deja a avut nişte bani programaţi şi că în momentul de faţă nu se
poate trece peste aceaste sume pe care domnul preşedinte le-a repartizat. Poate în
perioada următoare când vom avea rectificări de buget, veţi putea sprijini şi consiliile
locale, pentru că în adunarea A.G.A. care a avut loc săptămâna trecută, s-a stabilit
împreuna cu toţi primarii că nu vor mai face alte investiţii la nivel de comunitaţi şi
vor încerca să susţina financiar cât pot din sumele repartizate pentru cofinanţarea
acestui proiect, urmând ca anul viitor să prindă în buget sumele necesare pentru acest
proiect.
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Partenerii noştri din contract Doppel Meier, trebuie să dea cu 3 luni de zile inainte
comanda pentru execuţia instalaţiilor de transport pe cablu, iar acest lucru dureaza 6
luni de zile. Având în vedere graficul de realizare pe care ni l-au transmis, noi trebuie
să dăm un avans de 780.000 de lei, pentru a putea plăti această comandă. Este clauza
în contract. Aceste echipamente se realizează dupa un proiect bine stabilit. Acest
proiect este realizat, iar noi trebuie să virăm în regim de urgenţă suma necesară. Pe
lângă acest lucru mai sunt şi alte cheltuieli neeligibile pentru P.T. si S.F.
Daca nu onorăm la timp aceste cheltuieli, riscăm să pierdem proiectul iar eforturile
noastre de până acum vor fi în zadar.
Referitor la partea de cofinanţare, deja Arefu, care are ce a mai mare suma de dat,
este vorba de 22 de milioane de lei, a început executarea puz-ului, s-au făcut toate
măsurătorile topo pentru zonele care urmează să le vindem, vom scoate din fondul
forestier, de această dată fără hotărâre de guvern, vom scoate suprafete până la 10 ha,
suprafeţe pe care se vor organiza cele 8 cartiere, care deja sunt stabilite şi identificate
ca şi denumire şi suprafaţă. Sperăm că cel târziu în luna septembrie a.c. să avem
aprobat acest puz şi documentaţia de scoatere din fondul forestier, urmând ca în luna
februarie-martie anul viitor să începem să vindem. In momentul când vom da drumul
la lucrări, vom avea şi investitori, deja avem investitori care vor să vină să cumpere
suprafeţe mari, adică cartiere. Asta intenţionăm, să scoatem cartier la vânzare să ne
recuperam banii. Oricum nu stăm să luam banii pe vânzare, vom merge pe garanţii
aşa cum ne-a promis domnul prim-ministru si domnul preşedinte, pe garanţii
guvernamentale şi vom face împrumut şi noi şi celelalte primarii în proporţia care o
au de contribuţie, venim cu banii şi dăm drumul la lucrări iar banii pentru
rambursarea împrumuturilor vor veni din vânzarea acestor terenuri, ce realizăm acolo
este de fapt o dotare a zonei cu toate utilităţile de servicii publice.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Mai sunt intrebări?
Dl. consilier Manu Dan:
Dacă îmi permiteţi, vreau să-l salut în mod special pe domnul Pavel Bârlă
preşedintele Asociatiei Molivişu, apreciez sensibilitatea cu care susţine acest proiect,
să dea Dumnezeul să-l şi putem sfârşi, întrebarea concretă referitor la acest proiect
este următoarea:
In art. 2 al prezentului proiect de hotarare care este supus dezbaterii plenului este
specificat că urmatoarele tranşe sunt condiţionate de justificarea modului în care
fiecare asociat va susține cofinanțarea acestui proiect, conform angajamentelor
asumate prin hotărârile consiliilor locale. Să înteleg că sunt cele trei comunităţi?
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivişu:
Da.
Dl consilier Manu Dan:
Ce hotărâri de consilii locale si cu ce sume au fost luate până în prezent?
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Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I. Molivişu:
Hotărârile de consilii locale s-au dat în momentul depunerii Studiului de
Fezabilitate, şi-au asumat sumele.
Dl consilier Manu Dan:
Concret domnule preşedinte Pavel Bârlă, cât a dat fiecare consiliu local?
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivişu:
Exista hotărâri de consiliu local aprobate în acest sens şi depuse la consiliul
judetean.
Dl consilier Manu Dan:
Concret, fiecare consiliu local cu cât a hotarât să participe?
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivişu:
Valori angajate: Arefu 29.542.201 lei.
Dl consilier Manu Dan:
In ce sedinţă a consiliului local?
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivişu:
In şedinţa consiliului local din 2009 când a început proiectul. Dar să ştiţi că acest
proiect nu trecea dacă nu aveam aprobată valoarea cofinanţarii.
Dl consilier Manu Dan:
Daca îmi permiteţi, eu mă refeream la bugetul anului 2014.
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I. Molivişu:
Domnule consilier, în adunarea AGA aceste valori au fost însuşite şi actualizate
după aprobarea în consiliului judeţean a procentului, si ele au fost diminuate, iar în
momentul de faţă sunt asumate în adunarea AGA si arată în felul următor: consiliul
local are 22.156.751 lei, dumneavoastră m-aţi întrebat de hotararile consiliului local,
aceste valori s-au diminuat.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicusor
Nu mi s-a răspuns la a doua intrebare.
Dl Pavel Bârlă presedintele A.D.I Molivişu:
Aceste sume sunt asumate de consiliile locale, şi consiliile locale trebuie să vina cu
aceste sume din surse atrase adica împrumuturi.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Pentru a putea începe demararea lucrărilor, asociaţia are nevoie de acesti bani, pe
care noi i-am aprobat la începutul anului. Eu vă propun să-i aprobam în mai multe
transe în funcţie de modul în care se demarează lucrarea. Este adevarat ca din partea
asociaţiei acest lucru nu este multumitor, dar si noi cei din Consiliul Judetean Arges
trebuie sa ne luam o marja de asigurare, să vedem ce se va face cu acesti bani. Pentru
că aşa cum şi dumneavoastră aţi sesizat, până acum cea mai mare contribuţie la
finanţarea acestui proiect a adus-o consiliul judetean. Eu sper ca în perioada
urmatoare aşa cum a spus şi domnul presedinte, din vanzarea acelor terenuri şi din
sumele pe care le au la dispozitie primariile, daca le au, să poata intra în această
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asociaţie cu banii de care au nevoie să-i aducă, de asemenea dânşii speră să facă un
împrumut prin care să aducă banii necesari. Acolo mai sunt aspecte de discutat, mai
trebuie clarificat modul de garanţie al împrumutului. Eu mi-aş dori să fie funcţionabil
acest împrumut, dar atentie, mai avem un an si maxim 5 luni pentru a finaliza acest
proiect. Mă întreba domnul consilier de ce este urgent să aprobăm astăzi această
suma. Fiecare zi este importantă din septembrie începe vremea rea, nu cred că se va
mai putea lucra foarte bine în condiţii meteo nefavorabile.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnilor colegi, eram în consiliul judetean când a început demararea acestui
proiect, este un lucru deosebit că se realizează, însă, pentru a debloca situaţia de
astăzi eu sunt de acord să aprobăm aceasta hotărâre, dar să respectam cu stricteţe
prevederile art. 2 din acest proiect de hotărâre care spune că, întradevăr dăm până pe
15 iulie suma de 1.100.000 lei care înseamna 250.000 de euro, dar uitaţi ce spune mai
departe ,,condiţionata de justificarea modului în care fiecare asociat va sustine
cofinanţarea acestui proiect prin hotărâre de consiliu local”. Noi astazi dăm un număr
de hotărâre din data de 16, dânşii să vină, toate cele trei comunitaţi cu hotărâre
imediat, altfel noi nu mai dăm tranşa a II-a din 13 septembrie, uitaţi cât de sus
lucrăm, şi nu este adevarat că danşii lucrează numai afară. Sunt foarte multe utilaje
din import.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Pentru pârtie vorbiţi.
Dl consilier Prunaru Iulian:
Da. Deci avem timp pentru pârtie. Noi adunăm toate utilajele dar dânşii să vină cu
bani. Votăm astăzi, dăm hotărârea dar să nu se modifice art.2 pentru ca şi domnul
Despan în raportul dumnealui a pus aceasta condiţie.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
A doua tranşă o dăm în baza raportului făcut de domnul preşedinte al A.D.I.
Molivişu.
Dl. Pavel Bârlă preşedintele A.D.I. Molivişu:
Sunt de acord, este o propunere foarte bună, o să transmit mai departe către
asociaţi să dea şi dumnealor o hotărâre, în baza acestei hotărâri să vină cu o
eşalonare, dar cea mai mare rugăminte pe care o am, domnule preşedinte împreună cu
primarii, împrumuturile care se vor face clar pe primarii să fie atât cât consideră că
este necesar până la momentul fructificării terenului. Pentru asta am rugămintea la
dumneavoastră şi împreună cu primarii să mergem să obţinem aceste garantii. Pe
lege, pentru primării există garanţiile guvernamentale pentru asociaţie.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Le vom analiza din punct de vedere legal şi le vom obţine. Vă rog domnule
consilier Bica Dănuţ.
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Dl consilier Bica Dănuţ:
Atât din modul în care este formulat art.2, cât şi din ceea ce s-a discutat aici, există
un semn de îndoială, sau aşa percep eu, că ceea ce ne-am propus se poate realiza, cu
privire la modul şi timpul în care îşi vor aduce contribuţia consiliile locale implicate.
Vreau să-l întreb pe domnul preşedinte dacă pericolul este real, dacă putem
finaliza acest proiect, care au fost discuţiile dumneavoastră cu primariile respective,
fiindcă ţelul nostru este ca proiectul să se finalizeze şi nu să aruncam acum un milion
o suta de mii de lei, pe o cheltuiala care să fie trecută la pierderi. Consiliul judeţean
îşi va îndeplini obligaţiile asumate. Ce fac celelalte părţi implicate, care este situaţia
lor?
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I. Molivişu:
In primul rând nu sunt numai aceşti bani, s-au mai cheltuit bani până în prezent şi
dumneavoastră ştiţi că s-au trecut prin hotărârile pe care le-aţi dat, la fel şi primariile.
Deci sunt mult mai multi bani cheltuiţi, automat primariile sunt responabile pentru
hotărârile care le-au dat şi ştiţi ce înseamnă un ordonator de credite care nu respecta o
hotărâre, dar ei sunt mai determinaţi decât oricând.
Vreau să vă spun că în ultima perioada când au văzut că este momentul şi se poate
ridica acest proiect s-au implicat primarii şi au mers cu mine, şi a avut şi un impact
faptul acesta, domnul preşedinte de asemenea, am fost la Ministerul de Finante, am
rezolvat şi toată lumea este determinată să facă acest lucru. Trebuie să înţelegeţi că
nici consiliul si nici primăriile nu au foarte mulţi bani, eu de exemplu la posibilităţile
mele finaciare, cand mi-am făcut casa am început cu un împrumut deci am
împrumutat bani de mi-am luat materiale pentru construit, noi nu suntem în stadiul
acesta consiliul judeţean si trei U.A.T.-uri care au cu ce să susţină acest proiect,
problema este de voinţă şi de gândire cum să facem rost de bani. Fără împrumut ştiţi
bine că nu se poate face nici un fel de afacere si nici un fel de investiţie, eu merg pe
acest împrumut, ei au spus că sunt de acord să facă acest împrumut, problema este să
ne mişcăm puţin, domnul Premier Victor Ponta a promis într-o şedinţă foarte mare şi
dânsul şi-a ţinut cuvântul şi în ceea ce priveste termenul pe care l-am avut, deci se
doreşte ca acest proiect să se finalizeze.
Dacă tot am ajuns aici, din 2009 lucrăm la acest proiect, sunt 5 ani de când se
munceşte la acest proiect, s-au luat avize şi s-a trecut prin multe greutăţi, eu zic că o
să reuşim, dar mergem pe împrumut asta în mod sigur, pentru U.A.T.-uri, consiliul
judetean din toate misiunile pe care le-am avut a spus ca nu are nevoie de împrumut,
vă spun şi vă informez exact ceea ce s-a discutat în ultima şedinţa care a avut loc. Am
înteles că trebuie ca fiecare consiliu să vină cu o actualizare la hotărârea de consiliu,
să eşaloneze sumele în aşa fel încât să satisfacă graficul nostru.
Dl consilier Manu Dan:
Vă multumesc domnule preşedinte, sunt total de acord cu ceea ce s-a discutat, însă
aş veni cu un amendament ca sumele conditionate şi aprobate de hotărârile consiliilor
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locale, să nu avem motiv de discuţii privind hotărârile consiliilor locale pe anii
bugetari 2014-2015, aşa cum şi consiliul judetean îşi asuma angajarea financiară, să
le vedem si noi de la consiliile locale pe anii bugetari 2014-2015 si nu alte hotărâri de
consiliu, care se poate ca din 2009 să nu mai existe. Vă multumesc!
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte trebuie să ţinem cont ca anul acesta am început cu stângul
având în vedere timpul nefavorabil, tot timpul am avut ploi abundente, alunecari de
teren, calamitaţi în zona şi ferească Dumnezeu dacă nici nu ne grăbim, şi chiar dacă
ne grăbim dacă timpul nu ne lasă să rezolvam problema anul acesta anul viitor eu zic
că este pierdut. Trebuie să ne gândim foarte bine la timpul nefavorabil si la banii pe
care îi cheltuim. Nu se va mai putea intra pe teren din cauza timpului nefavorabil aşa
că trebuie să gândim foarte bine problema să nu pierdem bani si după aceea să ne
pară rău.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
De aceea am şi propus termenele de rambursare şi aş vrea ca amendamentul
domnului consilier Dan Manu să-l trecem în hotărâre iar acum aveţi cuvântul doamna
consilier Sandu Elena.
Dna consilier Sandu Elena.
Am vazut ca asociaţia participă cu 50,1%. In cazul în care nu dăm drumul la acest
proiect şi nu-l continuăm, Uniunea Europeana va cere bani inapoi?
Dl. Pavel Bârlă preşedintele A.D.I Molivisu:
Nu am dat nici un ban.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Rămânem cu banii cheltuiţi şi nerecuperaţi.
Dna consilier Sandu Elena.
Se mai poate continua proiectul dacă noi participăm, comunele vor contribui cu o
parte? Problema se pune în felul următor, important este să continuăm acest proiect
pentru că este prins în Master Plan, fiind important şi pentru turismul judeţului Argeş,
dar trebuie să facem în aşa fel încât şi celelalte comune partenere să vină să solicite
mai mult interes pentru că mai bine facem ceva decât să dai termenele înapoi.
Dl Pavel Bârlă preşedintele A.D.I. Molivişu:
Se mai poate prelungi înca 6 luni numai pe cheltuieli neeligibile, asta înseamnă
iunie în 2016, iar să zicem, în situaţia în care nu ne încadrăm, ne interesau banii care
ni s-au dat pe fonduri, sunt undeva la 6 milioane de euro, dar proiectul merge înaine,
noi proiectul îl facem, nu risipim nici un ban. Dar nu vom ajunge acolo, pentru că
avem o suma care ni se da minim 50% iar noi trebuie să-i folosim iar acest lucru este
un ajutor, dar niciodata aceşti bani nu se vor risipi iar acest proiect il vom finaliza.
Stiti ca sunt tot felul de verificari lună de lună, ştiţi cum merg aceste proiecte.
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Dl consilier Fulga Marian:
Vreau sa-l rog pe domnul manager de proiect să ne precizeze şi celelalte
angajamente ale celorlalţi parteneri, a spus de Arefu care a alocat o suma, să ştim
aproximativ sumele aprobate şi de ceilalţi doi parteneri?
Dl Pavel Bârlă presedintele A.D.I. Molivişu:
Comuna Cicăneşti îşi poate asigura din buget suma din proiect, am discutat cu
domnul primar este vorba de 350.445 lei iar comuna Braduleţ are 1.235.678 de lei.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, pentru că în proiectul de hotărâre scrie o suma de 7.980.928
de ce nu votam noi numai anul 2014 cu suma de 3.980.928 să lăsăm în 2015 cealaltă
sumă?
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Pentru execuţia proiectului este nevoie de această hotărâre să asigurăm finanţarea,
noi punem condiţia că finanţăm în funcţie de lucrările pe care le execută şi de
termenele de execuţie să fim siguri că se îndeplinesc obligaţiunile care le-a luat
A.D.I.Molivişu. In momentul în care noi am ajuns parteneri în aceasta asociaţie neam luat acest angajament.
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. 112
- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind încadrarea
unui sector al drumului naţional DN 73D în categoria funcţională a drumurilor de
interes judeţean şi transmiterea din domeniul public al statului în domeniul public al
Judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş. – dl preşedinte Tecău
Florin a spus:
Acest drum naţional trece prin orasul Mioveni. Tronsonul, pentru a putea fi
reabilitat trebuie să intre în administrarea oraşului Mioveni. Pentru a se putea realiza
această administrare, trebuie declasificat drumul, trecut la Consiliul Judetean Arges
prin aceasta hotărâre şi apoi printr-o altă hotărâre îl trecem în administrarea
consiliului local Mioveni.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, pentru acest lucru va trebui ca şi celelalte comune pentru
drumul comunal Titesti, Mioveni şi ce comune mai sunt acolo, pe unde trece acest
drum comunal 83, să dea o hotărâre de consiliu local, pentru ca ambele hotărâri să
meargă la guvern asfel să avem o singură hotărâre în acest sens.
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Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Traseul de drum naţional pe care vrem să-l trecem la drum judeţean este numai pe
suprafaţa oraşului Mioveni. De aceea îl trecem la drum judeţean, oraşul Mioveni
reprezentat de domnul primar Georgescu care se afla aici, va da hotărâre de consiliu
pentru administrare, aceste hotărâri merg la guvern şi apoi se va da hotărârea de
guvern.
Domnul primar Georgescu:
Drumul respectiv în anul 2005 era drum judeţean. La vremea respectivă ca să nu
dea bani s-a propus transformarea din drum judeţean în drum naţional, şi s-a reparat
podul. Astfel m-am oferit sa-l preiau pentru a-l repara. Reţeaua suspendată este
pentru traficul greu nu pentru trafic de persoane. Iar D.N. 73D va fi de la Clucereasa
pe sectorul 1,400 km în continuare spre Godeni. Documentaţia este foarte bine pusă
la punct, este verificată de Ministerul Transporturilor şi am încredere că această
hotărâre va fi aprobată.
Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Prima plata este scrisă cu acordul C.N.A.D.R.-ului. Investitiile la nivelul
Companiei Naţionale de Drumuri, pe baza unei hotărâri de guvern care este dată prin
2008-2009, prioritare sunt: Drumurile Nationale, deci fără literă după ele, apoi
Drumurile Naţionale cu litera A,B,C,D. La nivel naţional se investeşte doar pentru
drumurile care nu au litera dupa ele, Drumurile Naţionale şi Autostrăzi. De aceea
aceasta stradă a fost scrisă aici pentru a se putea da acea hotărâre care intră în
completarea hotărârii din 2008-2009, care impune aceste reguli. Noi ar fi trebuit să
mai aşteptăm înca 10-15 ani ca acest drum să intre în reabilitare.
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. 113
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind exercitarea
dreptului de preempţiune asupra imobilului „VILA FLORICA” (Ansamblul
conacului Brătianu - Florica) situat în localitatea Ştefăneşti, jud. Argeş – dl presedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Am primit o adresă de la Ministerul Culturii prin care îşi exprimă dorinţa de a
cumpăra sau de a intra într-un parteneriat cu consiliul judeţean pivind cumpararea
acestei vile. Termenul este ca până mâine noi să răspundem la acest drept de
preemptiune. Nu am introdus acest punct pe ordinea de zi pentru că pana astăzi de
dimineaţa nu am avut cum să ne întâlnim cu reprezenţantii proprietarilor. Astăzi de
dimineaţă au venit la consiliul judeţean, am purtat prima discuţie, sumarul acestei
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discutii il găsiţi în raport, aşa cum vedeţi suma estimată este de 3 milioane de euro,
suprafaţa construită este de 2.324 mp. şi de asemenea, pe lângă această construcţie se
vinde şi parcul şi terenul intravilan în suprafaţă de 29,780 mp. Noi am propus să
încheiem un contract cu o firmă de experţi evaluatori, iar apoi pe baza expertizei şi a
situaţiei financiare a consiliului judeţean, să stabilim tranşele prin care vom plati
suma de achiziţie, aceste tranşe fiind puse în calendar pe doi ani bugetari.
Dl consilier Fulga Marian:
Domnule preşedinte daca îmi permiteţi o intervenţie referitor la Vila Florica.
Sigur ca ne dorim să achiziţionăm acest imobil şi suprafaţa aferentă lui, e foarte bună
aceasta idee şi este legal acest demers de evaluare făcut de o firma specializata însă
consider că ar fi bine să avem şi o comisie de negociere.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
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. 114
Şedinta s-a încheiat la ora 15.30.

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__________________

11

