CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28 februarie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 17,00 domnul Tecău Florin, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş
a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că sunt prezenţi toţi cei 34 de consilieri, deci
şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept: doamna Răducanu Viorica, secretarul judeţului,
iar din partea aparatului de specialitate al consiliului judetean şi al unităţilor
subordonate, au participat: d.na Alisa Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei
Administraţie Publică Comunităţi Locale, dl. Voicu Constantin, directorul executiv al
Directiei Economice, 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. Pena Florian, Administrator public al Judeţului Argeş, dl.
Mihăescu Gheorghe, directorul Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Argeş, dl. Sanduloiu Ion directorul Serviciului Public Judeţean
Salvamont Arges, dl. Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi
Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dl. Ivaşcu Sorin, director, şi 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, dl. Roman Vasile, directorul Camerei
Agricole Argeş, dl. dr. Vasilescu Sorin managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Piteşti, d.na Gabriela Pendiuc, directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti.
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Vă consult dacă aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea de zi.
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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.
Vă rog să-mi permiteţi să începem cu punctul 16.4 al ordinii de zi, Proiect de
hotărâre privind numirea vicepreşedintelui care va exercita atribuţiile conferite de
lege preşedintelui consiliului judeţean.
Acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiei K5 şi avizul Secretarului
Judeţului Argeş. Am purtat o discuţie, înaintea acestei şedinţe, cu preşedintele
comisiei K5, dl. consilier Fulga Marian, şi am decis să vă prezinte conţinutul acestei
hotărâri şi documentaţia care a stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre. Dau
cuvântul doamnei Secretar Judeţ Viorica Răducanu.
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
Doamnelor şi domnilor suntem în situaţia în care funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Argeş este vacantă. S-au spus destule lucruri şi în prima parte a
şedinţei, dl. prefect Cristian Soare, în data de 24.02.2014, a emis un ordin privind
încetarea mandatului înainte de termen al preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş.
Deci, în această situaţie de vacanţă a funcţiei preşedintelui consiliului judeţean,
Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, a administraţiei publice
locale, reglementează foarte clar această situaţie. Unul din cei doi vicepreşedinţi, prin
votul plenului consiliului judeţean, vot secret, va fi desemnat să exercite atribuţiile
conferite de lege preşedintelui consiliului judeţean. Urmează procedura obişnuită,
prin vot secret, este nevoie de votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie pentru
ca unul din cei doi vicepreşedinţi să preia atribuţiile conferite de lege preşedintelui
consiliului judeţean. Avem pregătită toată procedura, buletinele de vot, urnă, cabină
de vot.
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Vă rog să prezentaţi comisia de validare şi numărare a voturilor.
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
Comisia de validare şi numărare a voturilor este compusă din: preşedinte – dl.
consilier Lazăr Ion Cornel, secretar – d.na consilier Sandu Elena, membrii – domnii
consilieri Diaconescu Nicolae Nicuşor, Sofianu Narcis Ionuţ şi Cocaină Mihai
Andrei.
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumesc, dau cuvântul domnului vicepreşedinte Polexe Constantin.
Dl. Vicepreşedinte Polexe Constantin:
Vă mulţumesc, aşa cum am afirmat atunci când ne-am despărţit de domnul
preşedinte Nicolescu Constantin, în anul 2012 s-a întocmit o strategie pentru
dezvoltarea judeţului Argeş şi pentru că eu ţin foarte mult ca această strategie să fie
aplicată pentru cetăţenii judeţului Argeş şi pentru ca aparatul de specialitate al
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consiliului judeţean să-şi poată continua activitatea în linişte şi fără să aibă anumite
temeri, eu vă propun să fiţi de acord să-l susţinem şi să-l votăm pe colegul meu dl.
vicepreşedinte Florin Tecău.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Nu influenţaţi electoratul.
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
Votul este secret.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Votul este secret, dar dacă dl. vicepreşedinte Polexe Constantin se retrage ce vot
mai este?
Suntem 34 de consilieri judeţeni, fiecare cu opţiunea sa, vă rog să nu influenţaţi
electoratul. Fie că este vorba de dl. Tecău sau de dl. Polexe, avem dreptul la un vot
secret.
Dl. Vicepreşedinte Polexe Constantin:
Eu nu intru pe listă şi nu o să candidez.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Pai ce facem? Ridicăm mână dacă îl dorim pe domnul vicepreşedinte Tecău Florin.
Dl. Vicepreşedinte Polexe Constantin:
Este dreptul meu electoral şi aşa doresc să mi-l exprim.
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Altcineva mai doreşte să spună ceva? Vreau să prezentaţi buletinul de vot.
Rămâne la latitudinea domnueavoastră să votaţi cu persoana înscrisă pe buletinul
de vot.
Dl. consilier Fulga Marian:
Punem un „x” ori la „DA” ori la „NU”.
Se începe votarea. D.na secretar a comisiei de validare şi numărare a voturilor,
d.na Sandu Elena, cheamă în ordine alfabetică toţi consilierii judeţeni prezenţi
pentru exprimarea votului.
Dl. consilier Lazăr Ion Cornel:
Vă prezint raportul comisiei de validare privind rezultatul votării pentru
desemnarea vicepreşedintelui care va exercita atribuţiile conferite de lege
preşedintelui consiliului judeţean. Astfel: număr buletine de vot tipărite: 34; număr
voturi valabil exprimate: 33; număr voturi nule: 1; număr voturi obţinute de dl.
vicepreşedinte Tecău Florin: 28; număr voturi împotriva d.lui vicepreşedinte Tecău
Florin: 5;
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Doamnelor, domnilor, stimaţi colegi aş vrea în primul rând să vă mulţumesc, şi
celor care m-aţi votat şi celor care nu m-aţi votat, pentru că nu ar fi fost bine să fie
unanimitate.
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Eraţi foarte aproape de unanimitate.
Dl. Vicepreşedinte Tecău Florin:
Vreau să vă mulţumesc pentru spiritul de colegialitate, pentru responsabilitatea şi
pentru modul în care ştiţi să răspundeţi în calitatea pe care dumneavoastră o deţineţi.
Pentru că dumneavoastră reprezentaţi cetăţenii judeţului Argeş, reprezentaţi votul pe
care l-aţi primit şi sunteţi aici ca împreună să realizăm proiectele, dorinţele şi
idealurile argeşenilor. Nu îmi doresc putere, eu vreau să fiu un om responsabil. Eu
vreau, ca împreună cu dumneavoastră, să finalizăm proiectele începute şi împreună
cu dumneavoastră să ne uităm în ochii argeşenilor fără teama că am greşit, fără teama
că i-am înşelat, fără teama că nu ştim ce să le spunem.
Am încredere în puterea dumneavoastră de analiză şi de decizie. Nu intru în bătălii
de dragul de a mă lupta. Intru în bătălii pentru a sprijinii şi a promova idealurile,
proiectele şi credinţa în valori. Pentru mine, cea mai importantă valoare este respectul
pentru cetăţeni. Am încredere că împreună cu dumneavoastră vom răspunde
încrederii şi aşteptărilor argeşenilor. Vă mulţumesc.
- XVI/4 Trecându-se la punctul XVI/4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind numirea
vicepreşediuntelui care va exercita atribuţiile conferite de lege preşedintelui
consiliului judeţean – dl. Vicepreşedinte Tecău Florin a spus:
Comisia 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. 29
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 29 ianuarie 2014 – dl. Tecău Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi? Înţeleg că nu sunt.
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.
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-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Argeş R.A. – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt intrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, referitor la acest punct, care se află în strânsă legătură cu
punctul 3al ordinii de zi, deşi am avut numeroase obiecţiuni în comisie, în plen vreau
să spun că doresc să schimbăm consiliul de administraţie pe viitor cu reprezentanţi ai
partidelor. Aceasta este dorinţa mea, să schimbăm consiliul de administraţie al
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş
R.A., aşa vom putea să ne implicăm mai mult în această regie.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Domnule consilier vă aştept cu o propunere de hotărâre pe care să o supunem
plenului spre analiză. Până atunci trebuie să discutăm despre hotărârea privind planul
de administrare.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Domnule preşedinte, în discuţiile purtate la comisia K2, având în vedere că actuala
echipă se află la început de drum şi că au fost multe controverse în ceea ce priveşte
modul în care s-a format această regie, noi am propus şi d.l Moiceanu Gabriel a
acceptat ca după 6 luni, respectiv după 30 iunie 2014, să vină cu un raport de
activitate, eventual cu propuneri de remodelare a acestei regii, fiindcă nu trebuie să
fie numai o consumatoare de bani de la consiliul judeţean, ea trebuie să aibă şi
eficienţă. Aceasta este o propunere pe care o considerăm de bun augur.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc, sunt de acord cu dumneavoastră ca după şase luni de zile
preşedintele consiliului de administraţie să întocmească un raport pe care să-l prezinte
în faţa consiliului judeţean. Vreau să fac precizarea, dat fiind că am fost colegi şi în
mandatul anterior, împreună am aprobat înfiinţarea şi regulamentul de funcţionare al
regiei.
Consult dacă mai sunt şi alte 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. 30
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III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea
organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş
R.A. – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt intrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, aşa cum spuneam punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi sunt în
strânsă legătură, aici este vorba de actualizarea organigramei şi statului de funcţii. Nu
sunt mulţumit nici de organigramă şi nici de statul de funcţii. I-am spus domnului
director Moiceanu Gabriel că trebuie să adoptăm o nouă organigramă şi un nou stat
de funcţii.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc, vă propun ca atunci când va fi întocmit raportul preşedintelui
consiliului de administraţie pentru cele şase luni de activitate să primim şi o nouă
organigramă şi un nou stat de funcţii care să acopere deficienţele celor de azi şi care
să ducă la îmbunătăţirea activităţii.
Consult dacă mai sunt şi alte 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. 31
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind asocierea
dintre judeţul Argeş şi unele unităţi administrativ teritoriale în vederea realizării
obiectivelor de infrastructură drumuri – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, singurul lucru pe care vreau să-l ducem la îndeplinire este ca
trimestrial Regia Autonomă Judeţeană de Drumur Argeş R.A. să ne raporteze ce a
făcut din această hotărâre.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc, să fie cuprins ca amendament.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 32
- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
derulării Programului Eurodysee în anul 2014 şi a bugetului necesar – 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. 33
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru completarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 216/19.12.2013 privind aprobarea
preţurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul
2014 – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5, K6 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Domnule preşedinte, din păcate la noi, la comisia K2, dl. director nu a fost şi tot
din păcate ulterior desfăşurării lucrărilor comisiei, la sugestia unor primari am ajuns
în situaţia de a propune amânarea acestui proiect de hotărâre, motivat de faptul că se
specifică în raport că preţul prevăzut la contractele de concesiune ori închiriere se
prevede că se aprobă de consiliile locale în funcţie de preţul mediu al masei verzi
comunicat de consiliile judeţene.
Primarii, care sunt direct interesaţi să gestioneze bine şi să nu încarce pecuniar
persoanele care au animale şi le duc pe islaz la păşunat, spun că preţul de 140 lei/tonă
ar duce la 10-14 milioane rol/ha, în condiţiile în care subvenţia de la APIA este de
500lei asta ar da naştere la o escaladare a preţurilor care va fi resimţită de oamenii
care au animale puţine.
Dl. Tecău Florin:
Doamna consilier Dobrea Maria daţi câteva detalii.
D.na consilier Dobrea Maria:
Domnule preşedinte este vorba de concesionare şi nu despre plăţile pe care trebuie
să le facă cetăţenii care au una-două vaci.
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Dl. consilier Bica Dănuţ:
Da, dar concesionarea se face în funcţie de acest preţ mediu al masei verzi. O
asociaţie care concesionează cu acest preţ la care vine un om cu vaca să o învoiască.
D.na consilier Dobrea Maria:
Nu este vorba de învoire, este vorba de concesionarea unei suprafeţe. Este cu totul
şi cu totul altceva.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Dar concesionarii nu pot să pască vitele oamenilor din acea zonă?
D.na consilier Dobrea Maria:
Ba da, dar nu este vorba de islazul din comună.
Dl. Tecău Florin:
Este vorba de cei care se află în transhumanţă.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Nu stăpânesc foarte bine problema de aceea am propus amânarea acestui proiect.
Dl. consilier Sofianu Narcis Ionuţ:
Consider că acest lucru se va putea face şi în şedinţa următoare sub forma unui
amendament. Nu trebuie să anulăm întreaga hotărâre pentru o mică parte din
cuprinsul ei. Se pot purta discuţii până la următoarea şedinţă.
D.na consilier Dobrea Maria:
Este vorba de concesionarea pe o perioadă de maxim cinci ani. Ceea ce
dumneavoastră aţi înţeles din acest proiect este preţul pe care îl plăteşte un cetăţean
care învoieşte o vacă, iar acest lucru este cu totul diferit faţă de concesionare.
Dl. consilier Bica Dănuţ:
Dar cetăţeanul ajunge la concesionare.
D.na consilier Dobrea Maria:
Este altceva, este concesionarea pe o perioadă de cinci ani. Este vorba de relaţia
dintre consiliul local şi cetăţeanul care concesionează, nu este vorba de cetăţeanul
care merge la consiliul local să învoiască un animal pe islaz.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, nu este domnul director al Direcţiei Agricole Argeş. Nu ne
putem lămuri.
Dl. consilier Prunaru Iulian:
Domnule preşedinte, d.na consilier Dobrea Maria are dreptate.
Dl. Tecău Florin:
Acest lucru vroiam şi eu să vă spun. Încep cu ce este mai important, termenul de
aprobare a concesionărilor este 1 martie 2014. Primarii au mâine şedinţe de consiliu
pentru a aproba hotărâri în acest sens. Sunt acte de închiriere, de concesionare care
trebuie reînnoite mâine. Nu se fac contracte noi. Majoritatea discuţiilor pe care le-aţi
purtat dumneavoastră se referă la islazurile comunale. Prezentul proiect de hotărâre
nu are în vedere acel islaz, în general este vorba de cei care merg în transhumanţă,
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care merg cu animalele la păscut. Docmuentele justificative există, aveau nevoie de
acest preţ. Direcţia agricolă a primit toate informaţiile de la minister, s-a discutat cu
primarii despre această problemă şi toţi au fost de acord cu acest preţ.
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
Proiectul de hotărâre a fost iniţiat la solicitarea consiliilor locale. Noi am promis că
azi, după adoptarea prezentei hotărârii, le vom transmite tuturor consiliilor locale
hotărârea noastră.
Dl. Tecău Florin:
Eu vă propun să votăm acest punct al ordinii de zi. Putem menţine amendamentul
pe care l-a propus domnul consilier Bica, dacă vor exista propuneri din partea
consiliilor locale să micşorăm sau să modificăm preţul vom veni atunci cu un nou
proiect de hotărâre.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, să avem în vedere şi amendamentul domnului consilier
Sofianu Narcis Ionuţ.
Dl. consilier Sofianu Narcis Ionuţ:
Este o propunere, nu un amendament.
Dl. Tecău Florin:
Si propunerea domnului consilier Sofianu Narcis Ionuţ.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendament – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Se abţin domnii consilieri
Bica Dănuţ, Tică Manuel, Vlădău Daniel, Voicu Vasile Dorin.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu patru abţineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 34
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind darea în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti a unui teren situat în Piteşti,
str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Ştrand – Punct Automobil Clubul Român) aflat în
domeniul public al judeţului Argeş – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Prunaru Iulian:
Domnilor colegi, eu sunt de acord să dăm acea suprafaţă de teren care este
importantă, fiind aflată la marginea Parcului Ştrand, să se dărăme clădirile, dar
perioada este foarte mică.
Propun să nu fie 10 ani să fie 20 de ani.
Dl. Tecău Florin:
Dacă îmi permiteţi să vă explic, acolo unde este Automobil Club Român se află un
teren care este al consiliului judeţean. Municipiul Piteşti a accesat fonduri europene
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pentru reabilitarea Parcului Ştrand. Atunci când s-a întocmit schiţa topografică de
amplasare a parcului, acest teren a fost prins în proiectul de reabilitare, proiect care se
derulează pe o perioadă de 10 ani. La solicitarea Municipiului Piteşti, am fost de
acord să întocmim o schiţă şi să le dăm lor terenul, în caz contrar vor trebui să
modifice proiectul pentru care au accesat fonduri. În acelaşi timp am avut în vedere
două lucruri: îm primul rând, clădirea Automobil Club Român să o reabilităm şi să
mutăm acolo arhiva noastră, iar la schimb, pentru că în municipiul Piteşti se va
construi Centrul Regional de Comandă pentru primirea urgenţelor şi pentru situaţii de
urgenţă, în str. Mărăşeşti vom primi un teren echivalent care să permită edificarea
acestui sediu.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Nu se dărâmă nicio clădire.
Dl. Tecău Florin:
Da, o reabilităm.
Dl. consilier Prunaru Iulian:
Uitaţi-vă în raport să vedeţi ce scrie.
Dl. consilier Fulga Marian:
Este vorba de teren, nu şi de clădiri.
Dl. Tecău Florin:
Avem schiţă, dacă doriţi o puteţi studia.
Dl. consilier Prunaru Iulian:
Sunt două clădiri acolo domnule preşedinte. Una este din cărămidă şi beton.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte trebuie puse schiţele pe site.
Dl. Tecău Florin:
Pentru acest proiect de hotărâre, eu cunosc că sunt încărcate pe site.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Nu sunt.
Dl. consilier Prunaru Iulian:
Nu sunt domnule preşedinte.
Dl. Tecău Florin:
Domnule director Stoicea Alin, auziţi că aceste schiţe nu sunt puse pe site.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Lasaţi aşa că am zis că azi nu ne certăm.
Dl. Tecău Florin:
Bine domnule consilier.
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. 35
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- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea imobilelor – terenuri şi apartamentarea imobilelor – clădiri aferente
dispensarelor Trivale, Războieni şi Găvana, situate în Municipiul Piteşti – 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. 36
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Listei parţiale a spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a Judeţului
Argeş ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr. 68/2008 – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, 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. 37
- X Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Argeş – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, la anexă, la elementele de identificare, am avut o propunere,
dacă urmăriţi în tabel nu există menţionată suprafaţa construită.
Dl. Tecău Florin:
Nu este trecută suprafaţa?
D.na Secretar Judeţ Răducanu Viorica:
Ba da este trecută.
Dl. Tecău Florin:
Uitaţi că este trecută suprafaţa construită 526 mp.
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Pentru fiecare în parte domnule preşedinte.
Dl. Tecău Florin:
Uitaţi că este şi separat. La centrul de recuperare suprafaţa construită 510 mp.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Dacă îmi permiteţi, la comisie eu nu le-am avut, doamna Secretar Judeţ Răducanu
Viorica cunoaşte acest lucru. Ele au fost completate între timp. Mai trebuie completat
cu act de proprietate.
Dl. Tecău Florin:
Actul de proprietate este această hotărâre. După aprobare vom face demersurile să
completăm toată documentaţia.
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. 38
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea punctului 3 al Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.
172/24.09.2013 – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, 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. 39
- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind desfiinţarea
Căminului pentru persoane vârstnice Rucăr şi a Căminului pentru persoane vârstnice
Domenşti – 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 Fulga Marian:
Domnule preşedinte, am o întrebare. Câte cereri sunt pentru a fi primiţi în aceste
centre medico-sociale?
Dl. Tecău Florin:
Aveţi o evidenţă doamna Radu Claudia?
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D.na Radu Claudia:
La primăria comunei Rucăr sunt depuse 68 de cereri, iar capacitatea este de 40 de
locuri.
Dl. Tecău Florin:
Eu ştiam de 62 de cereri. Capacitatea este de 40 de locuri.
Dl. consilier Fulga Marian:
Da, despre numărul de locuri am aflat ieri în comisie. Bănuiesc că nu se internează
numai din Rucăr, ci din zona de nord-est a judeţului.
D.na Radu Claudia:
Majoritatea cererilor sunt din partea persoanelor cu domiciliu pe raza comunei
Rucăr.
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. 40
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
Unităţii de Asistenţă Medico Socială Rucăr – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se află în strânsă legătură cu punctul anterior. Vreau să vă spun că săptămâna
viitoare urmează să vedem cum s-au desfăşurat lucrările la cele două unităţi medicosociale.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, cine este domnul Ciulcu Gheorghe care preia directoratul?
Dl. Tecău Florin:
Doamna doctor Radu Claudia daţi câteva detalii.
D.na Radu Claudia:
A fost manager la Spitalul Rucăr.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Ar fi bine să-l cunoaştem şi noi. Nu putem să numim aşa un director fără să îl
cunoaştem şi noi.
Dl. consilier Fulga Marian:
Este director interimar.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Şi aşa, tot trebuie să-l cunoaştem.
Dl. Tecău Florin:
Vă rog să-i permiteţi doamnei Radu Claudia să termine de vorbit.
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D.na Radu Claudia:
A fost manager al Spitalului din Rucăr. Spitalul a fost desfiinţat şi transformat în
cămin de persoane vârstnice care nu a fost pus în funcţiune. În prezent îl propunem
pentru U.A.M.S. Rucăr până când se va scoate la concurs postul de manager. Dacă nu
avem un manager nu putem să-l înfiinţăm.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, eu am pus această întrebare, întrucât vroiam să ştiu dacă
dumnealui a văzut organigrama şi statul de funcţii?
D.na Radu Claudia:
Da, le cunoaşte. Acestea sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Formidabil, îmi pare rău. Unde este contabilul şef al acestei unităţi? Şi care sunt
subalternii contabilului şef?
Dl. Tecău Florin:
Această problemă a fost remediată.
D.na Radu Claudia:
Nu este contabil şef, este doar contabil.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Mă doare capul.
Dl. Tecău Florin:
Este refăcut. Am înţeles observaţia.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Eu vroiam să-l întreb pe domnul director.
D.na Radu Claudia:
Este interimar. Urmează să organizăm concurs pentru ocuparea funcţiei de
manager.
Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Vă mulţumesc doamna Radu Claudia.
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. 41
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
Unităţii de Asistenţă Medico Socială Domneşti – 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:
Nici aici nu este domnul director?
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D.na Radu Claudia:
Este internat în spital.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte şi aici aceeaşi problemă. Este o organigramă la indigou.
Dl. Tecău Florin:
La Domneşti trebuie să refacem proiectul, pentru că iniţial a fost întocmit pentru
45 de locuri.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, este vorba de organigramă şi statul de funcţii.
Dl. Tecău Florin:
Am înţeles observaţia dumneavoastră.
Dl. consilier Manu Dan:
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi mi se pare justificată intervenţia colegului
nostru, vă propun ca şi amendament sau ca un punct de vedere, atunci când se va da
delegaţia celor doi manageri, din partea consiliului judeţean să-l delegăm pe domnul
consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor şi ca principiu să fie şi preşedintele consiliului
de administraţie.
Dl. Tecău Florin:
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. 42
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Argeş, 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. 43
- XVI/1 Trecându-se la punctul XVI/1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş pentru
scoaterea din funcţiune şi casarea în vederea demolării – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
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Consult dacă mai sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Manu Dan:
Este foarte bine, este un pas important, procedural legal, pentru renovare clădirea
nu mai are nicio şansă.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc. De fapt, acolo noi ne dorim să contruim un centru de primire a
pacienţilor. Este un proiect deosebit pe care eu îmi doresc să-l finalizăm.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, rămân paznicii fără obiect.
Dl. Tecău Florin:
O să vedem situaţia şi a dumnealor.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Aveau un loc unde să stea.
Dl. consilier Manu Dan:
Aveţi totală dreptate, să ştiţi că ne-am gândit foarte bine, situaţia se poate rezolva
cu amplasarea de camere video, astfel putând avea în arhivă toate situaţiile delicate.
Dl. Tecău Florin:
Vă mulţumesc domnule consilier Manu Dan.
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. 44
- XVI/2 Trecându-se la punctul XVI/2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea punctului 3 al Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Argeş nr. 8/29.01.2014 – 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. 45
- XVI/3 Trecându-se la punctul XVI/3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
asigurarea cofinanţării proiectului „Cunoaştere şi înţelegere reciprocă: România –
Islanda” – dl. Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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Dl. consilier Prunaru Iulian:
Domnule preşedinte, aseara am rămas uimit când doamna director Şerban Simona
a spus că sunt 1500 euro, însă în realitate sunt 1494 euro. Valoarea de 6700 lei nu
este reală deoarece cursul valutar este fluctuant şi este mai bine să fie lasată suma în
euro.
Dl. Tecău Florin:
Doamna director Şerban Simona.
D.na Şerban Simona:
Proiectul este în lei.
Dl. Tecău Florin:
Aveţi dreptate domnul consilier, nu putem să mai dăm o altă hotărâre.
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. 46
Şedinta s-a incheiat la ora 18.30.
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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