CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 iunie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 18,00 domnul Tecău Grigore 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 absent dl Vasilescu Mihail şi absenţi motivat domnii
consilieri Manu Constantin şi Cocaină Andrei Mihai, 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, dl Voicu Constantin, director
executiv Direcţia Economică, dna Ciocănău Niculina, Şef Serviciu Buget, Impozite,
Taxe şi Venituri, dl. Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, d.na Roxana
Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dl. Durdui Marinel
Şef Biroul Autoritatea Judeteana de Transport, dl. Aurelian Gheorghe, şef U.I.P.
Managementul Deşeurilor, d.na Nicolau Alina director de producţie al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., dl. Badea Marian, director al Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, dl. Sachelarie Octavian, director
Biblioteca Judeţeană Argeş, Simona Şerban, director al Centrului de Cultura
Brătianu, dna Radu Claudia, consilier preşedinte, dl Decher Ioan, director general
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., dna Neacşu Doina director Spitalul de Recuperare
Brădet, dna Mincu Marioara director Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, dl
Iacob Marian director Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea, dl Stan Vasile,
director Spitalul de Pediatrie Piteşti, dl. Mincă Răzvan director medical Spitalul
Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş din 26 iunie 2014.
Supun spre aprobare ordinea de zi - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate
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- I -

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 30 mai 2014 – dl Preşedinte Tecău Grigore
Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 16 iunie 2014 – dl Preşedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea
Anexei la Hotărârea consiliului judeţean nr. 7/10.07.2012 privind aprobarea
componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Argeş –
dl. Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisia K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Anexa cuprinde toate comisiile în componenţa lor. Toate comisiile au număr impar
conform regulamentului, trebuiesc aprobate toate pentru că aşa vor intra la plată.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, în mandatul 2004 -2008 nu s-a discutat an de an
componenţa nominală a comisiilor. Astăzi discutăm practic componenţa comisiei K4
2

datorită validării domnului consilier Iacşa Aurel şi văd că s-a mai făcut o modificare
prin introducerea domnului vicepreşedinte Polexe în comisia 6. Domnului
vicepreşedinte Polexe i se pare sau nu normal ca vicepreşedinte să facă parte dintr-o
comisie. Probabil a dorit să-şi asigure locul într-o comisie.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
In mandatul trecut şi eu ca vicepreşedinte am făcut parte din comisia 1.
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.
115.

- IV -

Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee județene – dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Este vorba despre curse regulate speciale, deci cele ce deservesc agenţii economici,
la cererea acestora au fost modificate traseele şi staţiile.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii? 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. 116.

- V -

Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea unui
imobil – construcţie din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş în
vederea scoaterii din funcțiune şi casării – dl Preşedinte Tecău Grigore 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?
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Dl. consilier Prunaru Iulian
Am înţeles că partea de zidărie, constucţia de la stradă va rămâne nedemolată. Am
dori, fiind acolo un service de renume să rămână tot service dacă se poate. Şi acum,
referitor la acea baracă care în unele acte are o suprafaţă de 80 mp iar în altele 148
mp, fiind de metal, considerăm că toate materialele care se vor obţine prin demolarea
acelei barăci să fie vândute la fier vechi, banii obţinuţi să fie folosiţi în scop caritabil,
să nu îi primească cineva din primărie sau din altă parte. Am fost acolo şi am văzut,
ar fi păcat ca atâtea tone de metal să nu le refolosim, sau să vindem cu 80 de bani kg.
Dl director Alin Stoicea
Demolarea o vom face noi.
Dl consilier Prunaru Iulian
Ce demolaţi unde duceţi?
Dl director Alin Stoicea
Ce demolăm se va constitui venit la bugetul consiliului judetean.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Facem casarea.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule director, nu este moloz, este metal. Dati-i valoarea şi banii îi folosim la o
casă de copii.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Dacă o demolăm cu atenţie, poate o folosim pe un alt teren.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Domnul director se va ocupa de această problemă şi ne va informa.
Dl consilier Prunaru Iulian
Nu mai merge, este veche, are 34 de ani.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Noi o demolăm dar trebuie să dăm astăzi aprobarea.
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. 117.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea
si completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Argeş
– dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Am avut o problemă la punctul 6, sper să se fi adăugat, este vorba de lungimea
plus lăţimea căii de acces.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
S-a adăugat în anexă.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Cît avem lăţimea?
Dl Preşedinte Tecău Florin
35 m.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Care-i lăţimea domnule director?
Dl director Alin Stoicea
1,20 m. De la 90 la 1,20 m.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Comuna Morăreşti sau Deduleşti, lungimea are 35 m şi lăţimea 1,20m. Este în
document la mine. A adăugat şi anii, rata normală de amortizare 30, 40 de ani.
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. 118.

- VII -

Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind darea în
administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş
a doua terenuri situate în municipiul Piteşti – dl. Preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba despre curtea interioară de la Centrul de Diagnostic. Am făcut investiţii
acolo, am amenajat, am asfaltat, am făcut borduri, am făcut accesul la secţia de
oncologie pentru că erau gropi în care ploua.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Această lucrare trebuia terminată pînă la 1 septembrie anul trecut după care
trebuia să o luăm de la Regia de Drumuri să o dăm în partea cealaltă la Regia de
Administrare a Domeniului Public. Nu ştiu ce o să facă domnul director Mihăescu în
continuare. Important este că s-a rezolvat ceea ce trebuia să se rezolve.
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Dl consilier Ştefan Adrian
Domnule preşedinte, domnul consilier Diaconescu face parte din comisia de
urbanism. Timp de două ore stăm în comisie discutăm toate amendamentele pe care
dânsul le propune, pe cele pertinente le acceptăm, însă dânsul nu are pic de respect
faţă de colegii din comisia de urbanism şi nici de directori, vine aici cu aceleaşi
probleme pe care noi le-am discutat şi aprobat. Propun să se retragă de la comisie şi
să vină aici să discute.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, domnul care este secretar de comisie, nu ştiu cum îl cheamă,
vreau să vă spun că toate problemele pe care le discutăm în comisie le face în viteză.
Domnule secretar, ar trebui să ştiţi foarte bine că trebuie să aveţi şi dumneavoastră
cuvântul, nu numai eu. Nu mă mai criticaţi pe mine că nu faceţi nimic. Nu aveţi
dumneavoastră respect faţă de consiliul judeţean, nu faţă de mine.
Dl Preşedinte Tecău Grigore 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. 119.

- VIII -

Trecându-se la punctul VIII 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
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Am reactualizat acest program cu câteva observaţii, dacă mai aveţi întrebări sau
neclarităţi. Este vorba în primul rând de DJ 725 Stoeneşti - Dragoslavele care
primeşte finanţare prin Ordonanţa 28, o asociere pentru un drum comunal de la
Poienarii de Muscel. Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, dacă la punctul 1 este în regulă, pentru 3,313km avem
1493815, aseară la comisie la punctul 2, cel cu Poienarii de Muscel am cerut
valoarea acelei investiţii de asociere. La mine în calculator nu s-au făcut modificările,
mi s-a spus verbal. Dumneavoastră aveti, s-a făcut modificarea? Este un drum
comunal, nu are decât 1,5 km. Abia ne-am asociat şi gata, aruncăm bani.
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Dl PreşedinteTecău Grigore Florin
Nu aruncăm bani. Valoarea este de 1.100.000.
Dl consilier Prunaru Iulian
Aseară aţi spus 400.000.
Dna director Nicolau Alina
400.000 pune primăria Poienarii de Muscel.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Deci suma alocată este de 605.000 lei iar primăria ne dă 396.000lei.
Dl consilier Prunaru Iulian
Am înţeles. Să fie băgat şi în raportul dumneavoastră.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, este programul 2015-2017.
Dl PreşedinteTecău Grigore Florin:
Este reactualizare 2014 şi prevederi 2015-2017.
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. 120

- IX -

Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea
statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni – dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, să luăm la pachet toate spitalele şi să le votăm toate şi le dăm
aviz.
Dl PreşedinteTecău Grigore Florin
Conform regulamentului, fiecare hotărâre se votează separat.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
O singură problemă pe care am discutat-o şi anul trecut, şi acum doi ani. Mergem
cu ea până la 1 ianuarie dar trebuie să înţelegem un lucru. Regia autonomă pe care o
avem în subordinea consiliului judeţean trebuie să aibe toţi meseriaşii pe care am
considerat că trebui să-i aibe, s-au luat de la spitalul judeţean urmând să se ia şi de la
celelalte spitale. S-a hotărât cu fostul preşedinte Nicolescu că se vor lua toţi
meseriaşii şi se vor da la regie. Nu s-au luat. La fel şi cu paznicii, îi vom lua şi-i vom
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da domnului Mânzână la comanda dânsului militarizată. Nu s-au rezolvat problemele
acestea nici până în prezent. Ar trebui ca până la 01 ianuarie 2015 să se rezolve.
Dl PreşedinteTecău Grigore Florin
Nu am vorbit aşa, până la toamnă faceţi un plan, îl discurăm împreună, îl discutăm
în comisii şi de la întâi ianuarie vedem care variantă este cea mai bună.
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. 121.

- X -

Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea
statului de functii al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea – dl Preşedinte
Grigore Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, 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, este vorba de concursuri, sporuri de vechime, este normal să
fie aşa.
Dl Preşedinte Tecău Grigore 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. 122

- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea
statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet – dl Preşedinte Tecău Grigore
Florin a spus:
Comisiile K1, K3, 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. 123
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- XII -

Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea
statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I” Costesti – dl Preşedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, 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. 124

- XIII -

Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Spitalului Orăşenesc
,,Regele Carol I” Costeşti – dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, 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. 125

- XIV -

Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desfiinţarea revistei de cultură “CALENDE” – dl Preşedinte Grigore Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Revista nu mai funcţionează şi nu a mai apărut din 2005.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, singura problemă este că, cultura o desfiinţăm. Este o revistă
de cultură care nu a fost susţinută şi parcă nu am tragere de inimă să votez pentru
desfiinţarea ei. De aceea mă abţin.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
Este dreptul dumneavoastră.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere (domnul Diaconescu Nicolae
Nicuşor) . S-a adoptat Hotărârea nr. 126
Dna consilier Sandu Elena
Domnule preşedinte, cultura nu se face printr-o revistă care nu funcţionează si pe
care o ţinem degeaba. Cultura se face altfel.

- XV -

Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea Hotărârii consiliului judeţean nr. 84/30.04.2014 privind
organizarea ciclului de manifestări cultural – artistice şi ştiinţifice „Sărbătorile
Argeşului şi Muscelului”, în anul 2014– dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Pentru tineri născuţi în Argeş sau locuitori ai Argeşului, cu vârsta cuprinsă între 14
şi 35 ani care să fi obţinut premiul I la nivel naţional sau un premiu internaţional în
aria sa de activitate. Candidatura trebuie să conţină CV- ul însoţit de o fotografie şi o
recomandare din partea forului reprezentativ - consiliul local, mediul educaţie,
cultural, sportiv, dacă aveţi şi alte propuneri şi alte variante de nominalizare, vă aştept
să le faceţi. Invit şi presa să facă publice aceste criterii pentru a avea o gamă cât mai
variată de propuneri.
Dl consilier Fulga Marian
Domnule preşedinte, este adevărat că noi aprobăm astăzi un domeniu şi este foarte
bine că îl aprobăm având în vedere rezultatele unor tineri argeşeni deosebite. Aş dori
să avem în vedere o distincţie pentru colegul nostru consilier judeţean Soare Leonard,
un veteran al consiliului judeţean, care are continuitate în consiliu din 1992.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Conform graficului acestor sărbători, în şedinţa din iulie vom aproba lista şi
propunerile şi atunci vă aştept să veniţi cu aceste propuneri. Şi propunerile şi votul le
veţi da dumneavoastră într-o şedinţă a consiliului judeţean.
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Dl consilier judeţean Soare Leonard
Mulţumesc pentru propunere domnule consilier, este o comisie care se ocupă de
aceste propuneri.
Dl Preşedinte Tecău Grigore 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. 127

- XVI -

Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului celei de – a VIII –a ediţii a „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului” in
perioada 10-31 august 2014– dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Aveţi tot programul aici, între 10 şi 31 august, începe cu Festivalul Carpaţi. Eu
cred că aşa cum este gândit, o să facem destul de multe economii, ne vom încadra
într-un buget şi aşa destul de mic pentru aceste sărbători pentru că în primul rând îmi
doresc ca la manifestarea din 31 august să participe artişti de calitate din Argeş care
să reprezinte tradiţiile şi valorile argeşene.
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. 128
- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizare Monografiei economico-militare a judetului Arges aprobata prin
Hotararea consiliului judetean nr.123/25.07.2013– dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Monografia are 18 anexe, este un document secret, dacă aveţi probleme, o puteţi
studia la biroul de documente secrete.
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. 129
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- XVIII -

Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
mandatarea domnului Tecău Grigore Florin să reprezinte judeţul Argeş în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş – dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
a spus:
Comisia K5 şi 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. 130

- XIX -

Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Master Planului actualizat pentru judetul Arges si a “Listei prioritare de investitii”
pentru perioada 2014 – 2020 – dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5, K6 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Domnul director Decher Ioan este în sală. Consult dacă sunt întrebări.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, nu am putut să văd Master Planul şi primul lucru pe care
vreau să-l spun este faptul că hotărârea ar trebui să sune aşa “Hotărâre privind
aprobarea Master Planului de apa şi apă uzată actualizat” ca să stim cu ce începem.
Să ştim pentru ce este Masterul.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Deci modificare în titlu hotărârii.
Dl consilier Bica Dănuţ
Are un titlu oficial Master Planul.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Decher, ce se doreşte la nivel de judeţ cu apa şi apa uzată? A doua
întrebare: se doreşte la nivel de judeţ mai mulţi operatori? Dacă vor fi mai mulţi
operatori, cheltuielile vor fi mai mici? Ce se va întâmpla cu APĂ Argeş SA, cu
Mioveni, Curtea de Argeş, Costeşti şi poziţia ruralului.
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Domnul director Decher Ioan
Răspund în fiecare zi la aceste întrebări, vă mai spun o dată. Referitor la prima
întrebare, ce se prevede la nivelul judeţului Argeş, acest Master Plan este doar un
cadru care descrie situaţia actuală a sistemului de alimentare cu apă şi de preluare a
apei uzate şi tratare şi propune o listă de investiţii prioritare bazată pe o listă generală,
un necesar apreciat de noi de investiţii de 675 milioane de euro. Evident că banii
aceştia nu îi avem, nu-i are nimeni. Pentru etapa de finanţare prin fonduri europene,
propunem această listă de investiţii prioritare de 126 de mii. Pe aria noastră de
operare actuală, deci noi suntem într-adevăr operatorul regional, avem această
obligaţie faţă de dumneavoastră, nu este vorba decât de o actualizare a Master
Planului pe care dumneavoastră l-aţi aprobat în 2009 şi această listă de investiţii
prioritare este cea care se va realiza în măsura în care ni se va aproba documentaţia
pe care noi o transmitem Ministerului Mediului şi mai departe către Comisia
Europeană.
La momentul actual există mai mulţi operatori, singurul care are statut de operator
regional este APĂ CANAL. O problemă este că dacă un alt operator în momentul
acesta ar vrea , inclusiv Consiliul judeţean, să se constituie în asociaţie de dezvoltare
şi operator separat de noi, nu mai este timp să obţină fonduri europene şi
reprezentanţii comisiei europene au spus clar că dacă atribuie fonduri, finanţarea este
doar pentru asociaţiile existente şi operatorii care deja operează ca atare ca operator
regional.
Ce se întâmplă cu cheltuielile? Fiecare operator regional are cheltuielile sale pentru
a presta serviciul. Sistemele mici este greu să fie profitabile, din experienţele noastre
pe care le-am avut cu diverşi operatori din lume, de top, referitor la rentabilitate, ei au
spus că un operator ca să fie cu adevărat rentabil trebuie să aibă un mimin de 200000
de locuitori deserviţi, altfel rentabilitatea se asigură undeva, minimalizând,
subestimând cheltuieli cu operarea, de personal sau de capital. In aria noastră de
operare, din 15 localităţi doar 3 sunt rentabile, celelalte înregistrează pierderi. Din
acest motiv s-au constituit şi operatorii regionali, de regulă câte unul în fiecare judeţ,
care să includă cel puţin capitala de judeţ şi 1,2,3 oraşe sau dacă nu pe toate, pentru
că aceste sunt localităţile care pot să le susţină şi pe celelalte. De fapt fondul de
coeziune, ca sursă de finanţare sub formă de grant, eu vorbesc de apă dar sigur şi la
transporturi, este bazat pe principiul solidariţăţii. Localităţile mai mari care au
beneficiat de fonduri europene să le susţină şi pe celelalte.
Referitor la alţi operatori, ştiţi că a fost tentativa să se constituie o asociaţie
separată şi un operator separat care să acceseze fonduri, răspunsul celor de la Comisia
Europeană a fost că este târziu şi că ei nu alocă fonduri decât pentru un singur
operator iar unii dnitre aceşti operatori nici nu vor să intre în această poveste cu noi
pentru că au resurse şi se pot descurca pe cont propriu. Mai sunt şi alte categorii de
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operatori cum ar fi Câmpulungul care a avut capital privat, oricum nu poate beneficia.
Orice încercare a noastră de a ne duce cu forţa spre alte localităţi ar fi sortită
eşecului. Nu te poţi duce undeva şi să ceri cuiva să participe la o acţiune în care nu
vrea să intre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Şi APĂ Argeş, noi avem o societate, mai supravieţuieşte?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este în insolvenţă.
Domnul director Decher Ioan
Eu ştiu că noi care avem o arie mai mare de operare inclusiv Piteştiul, am reuşit să
ne îmbunătăţim situaţia financiară, consider că suntem un operator viabil la ora
actuală, dacă o ţinem în ritmul acesta, să ne îmbunătăţim situaţia financiară probabil
că nu vom mai avea probleme majore în următorii ani. Operatorul care operează în
localităţi exclusiv rurale, mici, au probleme, aceasta este o situaţie generală în ţară.
Că vorbim de Cluj, Constanţa, Piteşti, cu cât operează în localităţi mai mici, cu atât
au pierderi sau probleme mai mari. Este o chestiune care probabil se va rezolva în
timp. Eu nu ştiu prea multe despre situaţia operatorului pe care îl coordonează
consiliul judeţean.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Problema Curtea de Argeş, am înţeles că este o problemă mare.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este asociere între privat şi consiliul local.
Domnul director Decher Ioan
Curtea de Argeş niciodată nu a dorit să intre în această poveste. Probabil ia în
calcul şi alte variante. Nu este singura soluţie de dezvoltare, de reabilitare sau de
menţinere unui sistem să apelăm la grant-uri europene, pot fi împrumuturi, pot fi
fonduri de dezvoltare regională, de Ordonanţa 28. Banii dintr-un grant european nu
ajung pentru că faţă de perioada 2007 - 2013 aceste fonduri la nivelul comisiei s-au
redus undeva la 60% deci oricum nu ajung.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Ce facem cu ruralul unde nu am ajuns cu infrastructura, îi va prelua cineva?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunt prinşi în asociaţie.
Domnul director Decher Ioan
Jumătate sunt membrii ai aociaţiei de dezvoltare care ne coordonează pe noi,
ceilalţi nu au dorit, nu au participat, unii s-au retras, continuă să se întâmple lucrul
acesta.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Lucrurile sunt neclare până la semnarea parteneriatului dintre România şi Uniunea
Europeană pâna la următorul ciclu 2015-2020, se pune întrebarea la care nimeni nu a
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putut să răspundă până acum clar şi corect: pot funcţiona şi pot fi finanţaţi din bani
europeni doi operatori regionali în acelaşi judeţ? Pot exista două ADIA în acelaşi
judeţ care să primească bani europeni cum spunea şi domnul director? Se înclină
balanţa spre faptul că nu se poate lucrul acesta dar deocamdată trebuie să
recunoaştem că în Argeş sunt două ADIA, acesta despre care vorbim şi s-a creat şi
Argeş Muscel la Mioveni, acolo se încearcă crearea unui operator regional. Din
păcate apar aceşti operatori care au susţinere financiară de la privaţi care nu vor să
intre în această combinaţie, este vorba de Câmpulung, Curtea de Argeş, rămâne doar
Costeştiul dar în acelaşi timp Costeştiul are fonduri pe baza acestui ADIA cu
operatorul regoinal şi nu poate iasă din această asociaţie. Celelalte comune din
ADIA sunt gupate pe lângă centrele urbane, unele astazi în şedinţa consiliului de
administraţie şi-au cerut ieşirea din această asociaţie. In urma discuţiilor ne-au cerut
timp să se mai gândească, vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare. Până nu
se semnează parteneriatul şi nu vom şti clar care este statutul operatorului regional nu
putem să spunem că vor funcţiona mai mulţi operatori regionali în Argeş sau vor
primi mai mulţi operatori regionali bani europeni. Deocamdată singurul operator
regional care primeşte bani este APĂ CANAL, singura ADIA care are prins în acest
Master Plan fără de care nu se pot accesa bani europeni, că de asta îl face, este obligat
să îl facă la nivelul judeţului, ca să putem accesa fondurile necesare în etape. Cât
primiţi anul acesta domnule director?
Domnul director Decher Ioan
In programul acesta nimic. In total 126 milioane euro. Fiind la ultimul tren ori
depunem documentaţia rapid ori dacă nu probabil or să ne spună că am reuşit fără
loc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Cea mai mare problemă în urma acestor asocieri şi investiţii este preţul apei.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius
O întrebare de viziune ca să spun aşa, nu de Master Plan. Am înţeles că v-aţi
delimitat foarte bine capacităţile de atragere a banilor europeni sau guvernamentali pe
resursa umană şi tot ce înseamnă utilaje pentru un număr de lucrări pentru o arie din
judeţul Argeş dar ce impact au directivele europene şi cea de apă 60 şi cea de apă
menajeră cu termene până 2015, 2018, 2019 asupra noastră ca judeţ în varianta în
care ştim foarte bine că acel Master Plan nu acoperă cu implementarea acestor
sisteme de alimentare cu apă, canalizare, staţii de epurare sudul şi vestul judeţului
Argeş.
Domnul director Decher Ioan
Aceasta este o problemă despre care nu pot să spun foarte multe pentru că sunt
foarte multe de spus. Chestiunea este că nu am avut încotro şi la momentul negocirii
aderării a trebuit să acceptăm aceste termene de 2015 de conformare pentru
localităţile cu peste 10000 de locuitori echivalenţi, vorbim de apă uzată, pentru 2018
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pentru localităţile cu peste 2000 de locuitori. Este evident că şi la nivelul judeţului
Argeş nu sunt resurse pentru realizarea acestui obiectiv. Noi încercăm prin ceea ce
propunem cel puţin să asigurăm, exceptând 3 localităţi care nu doresc să aibă
canalizare pentru că sunt foarte convinşi domnii primari şi domnii consilieri locali că
oamenii nu se vor conecta la acest serviciu, şi aceasta este o problemă pe care trebuie
să o discutăm, ne ducem şi investim şi creăm un serviciu pentru care nu vom avea
piaţă, noi încercăm să avem această conformare până în 2018 în cele 13 localităţi
unde venim cu bani, cu fonduri europene. Pentru celelalte va fi o mare problemă
pentru zona de sud, evident că nu pentru toate, unele se vor conforma. Pentru zona de
vest, ne propunem să ducem apă în platforma Cotmeana din staţia nostră Schitului pe
o conductă de 600 mm, deocamdată Poiana Lacului pentru că doar pentru atât avem
bani. De aici credem noi din ce am investigat pe teren că va deveni o sarcină mai
uşoară ca să ducem şi în alte localităţi din zonă care sunt în mare suferinţă. Aşa cum
o gândim noi, conducta respectivă poate să asigure necesarul de apa pentru toată
platforma Cotmeana.
Pentru zona de sud, investiţii spectaculoase vreau să spun că nu avem prin fonduri
europene. Aşa cum spuneau şi domnii primari astăzi, să vedem, să căutăm soluţii,
dacă vom fi capabili vom lua în calcul varianta de a mai opera şi în alte localităţi. Ei
nu mai pot intra în acest pogram de finanţare prin grant din partea Comisiei
Europene.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl consilier Bica Dănuţ
Domnule preşedinte, pentu a fi un proiect scris serios, în titlu şi în articolul 1 să se
treacă numele complet Master Planul privind reabilitare, modernizarea şi extinderea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Argeş.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
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. 131

- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre–privind plata
indemnizaţiei de delegare în cuantum de 2%/zi din indemnizaţia de încadrare brută
lunară în calitate de judecător a persoanelor care au avut calitatea de preşedinte în
Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţean Argeş, constituit pentru alegerea
Preşedintului Consiliului Judeţean Argeş dl Preşedinte Grigore Tecău Florin a spus:
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Este vorba despre cele două judecătoare care au făcut parte din acest birou,
doamna Popa Cristina Mirela şi doamna Anton Nicoleta Carmen conform legislaţiei
trebuie să asigurăm plata pentru activitatea depusă.
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. 132

- XXI -

Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2015–
dl Preţedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K4, K5, K6 si secretarul judeţului au avizat pozitiv
proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de 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. 133

- XXII -

Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către Direcţia Generală de Evidenţă a
Persoanelor Argeş şi serviciile publice comunitare locale din judeţul Argeş – dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, 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. 134
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- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judeţului Argeş, pe anul 2014– dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Este vorba de prima tranşă pe care o dăm la Molivişu.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Domnul consilier Bica Dănuţ
Ne puteţi da şi nouă câteva informaţii despre proiectul Molivişu fiindcă în presă
am văzut comentarii destul de pesimiste care intră în contradicţie totală cu ceea ce nea spus domnul preşedinte al asociaţiei.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Aşa cum am spus şi săptămâna trecută şi v-am rugat să votaţi, noi condiţionăm
finanţarea şi participarea consiliului judeţean la acest proiect de derularea lucrărilor şi
de modul în care ele se încadrează în graficul de execuţie a lucrărilor. Acest obiectiv
trebuie terminat până la sfârşitul anului 2015 iar lucrul cel mai important în această
prioadă este ca cele trei comune asociate în acest proiect Cicăneşti, Brăduleţ şi Arefu
să-şi plătească taxele, cotizaţiile şi sumele care sunt necesare pentru desfăşurarea
proiectului. Din păcate, la această dată nu au aceşti bani, noi suntem singurii din acest
proiect cere ne ţinem de cuvânt şi am depus suma necesară. Pentru derularea
proiectului în continuare este necesar să se modifice o legislaţie care este greu de
modificat. Dânşii speră să poată derula proiectul cu 35 milioane pe care să-i acceseze
printr-un împrumut lei garantat de Guvern. Când ne vor prezenta că se ţin de cuvânt,
că sunt în grafic cu lucrările şi cu executarea lor, declanşăm şi celelalte etape de plată
din cadrul sumei pe care am aprobat-o.
Domnul consilier Bica Dănuţ
Cred că chiar dumneavoastră vi se atribuia această afirmaţie, că au apărut datorii
de care nu ştiam acum două zile.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Există şi acest semn de întrebare, le-am cerut să verifice şi vor veni în faţa
dumneavoastră să explice. Se pare că pentru a derula proiectul în continuare şi pentru
a executa lucrările de infrastructură au nevoie de aprobări ale PUZ-ului si aceste
sume care necesită aprobarea şi întocmirea PUZ-ului nu au fost prevăzute până acum
în cheltuieli. Să vedem cum le realizează. Oricum nu este obligaţia noastră, a
consiliului judeţean să facem aceste lucruri, cele trei comune partenere în ADI trebuie
să suporte aceste cheltuieli. Noi suntem asociaţi cu suma pe care am aprobat-o
conform protocolului de aderare la asociaţie.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, în afară de problema banilor va fi şi problema timpului
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favorabil să se poată lucra.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Să vedem ce se va întâmpla. Mi-aş dori ca la sfârşitul anului viitor prima pârtie din
Argeş să fie funcţională.
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.135
- XXIV/1 Trecându-se la punctul XXIV/1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Piteşti – dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1,K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
A fost mai târziu adusă dar având în vedere problematica totul este bine şi să-i
ajutăm pe cei de la Spitalul de pediatrie.
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. 135.
Mai sunt şi alte probleme?
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
O constatare şi o propunere, referitor la reorganizarea instituţiilor care sunt în
subordinea consiliului judeţean. Eu cred ca ar fi bine ca toata cheltuiala funcţională să
se duca la regie, iar spitalele şi instituţiile de cultură să rămână doar pe zona de
cheltuieli de personal şi investiţii care vin tot de la judeţ. Ar fi bine să purtam o
discuţie şi cu managerii acestor instituţii, pentru că dânşii au mandat acolo, când au
venit cu un proiect de mandat, probabil că au avut anumite idei, anumite proiecte,
referitor la zona aceasta funcţională sau investiţională. Nu trebuie să ne grăbim, să
luam unii salariaţi şi să-i mutam cu forţa dintr-o parte în alta, ca sa nu greşim.
O alta propunere, ştiti că am discutat şi a fost putin controversată la începutul
mandatului, Strategia investiţională pe patru ani a Consiliului Judeţean Argeş, aş vrea
să avem nişte jaloane poate la 6 luni să vedem ce puncte am început, care sunt în
derulare din această strategie sau la care renunţăm astfel încat să nu ne trezim peste 4
ani ca nu s-au realizat decât în proporţie de 70%- 80% din cauza banilor, anumite
rapoarte, avize, alţi factori guvernamentali. Să avem o raportare, să vedem ce am
făcut, ce facem, ce este în curs de derulare.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este corect, o să vorbesc cu colegii din serviciile tehnice să întocmească acest
raport şi să-l punem pe ordinea de zi în septembrie. Din punct de vedere al strategiei,
de fapt sunt doua tipuri de strategii, Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Sănătate,
trebuie să recunosc că pâna la acest moment sursele financiare sunt reduse, noi
speram ca anul bugetar să înceapă cu finanţare europeană. Aşa cum stiţi din păcate
nu este semnat, sperăm să se semneze săptămâna viitoare, acest protocol de
parteneriat, lucru care se întâmpla la nivel european, nu numai în România. In al
doilea rând, anul acesta a fost destul de greu pentru noi în ceea ce priveşte
calamităţile, acest fond pe care a trebuit să-l alocăm pentru staţiunea montană, de
asemenea alegerile neprevăzute, banii s-au cam cheltuit din fondul pe care îl aveam la
nivelul judeţului şi trebuie să privim cu mare atenţie şi grijă la lucrările pe care le
avem de executat în continuare şi la investiţii. M-ar bucura dacă ne vom putea ţine de
acest program de investiţii la nivelul Regiei de drumuri judeţene în ceea ce priveşte
reabilitarea şi asfaltarea drumurilor, de asemeni vreau să va informez că există o
deschidere din partea guvernului şi a Ministerului Transporturilor în ceea ce priveste
asfaltarea şi reabilitarea drumurilor naţionale din judeţ şi eu cred că în această toamnă
vom avea toate aceste drumuri funcţionale reabilitate cu excepţia drumului Curtea de
Argeş Câmpulung în care se cer investiţii masive pentru că există şi alunecări de
teren, podul de la Poiana Lacului care nu mai poate fi utilizat, avem o rută ocolitoare
pe care am terminat-o de amenajat aseară iar de luni începe montarea unui pod
metalic de patruzeci de milioane care va asigura circulaţia pe acest dum naţional, cele
două drumuri din sudul judeţului care fac legătura cu Teleormanul se asfaltează,
Transfăgărăşanul se reabilitează, probabil în toamnă un studiu de fezabilitate va
stabili proiectul tehnic pentru anul viitor ca acest drum să fie modernizat şi mi-aş dori
ca anul viitor să înceapă această lucrare, să modernizăm aici înseamnă şi poduri şi
viaducte şi amenajarea antizăpadă ca acest drum să poată fi circulat opt luni pe an în
prima etapă şi apoi tot anul, drumul naţional DN 73 a fost predat constructorului, se
lucrează la ridicările topo pentru a putea fi amenajate pe marginea drumului utilităţile
gaze, apă, canalizare, curent electric şi apoi va începe turnarea stratului de asfalt
probabil în luna iulie se vor turna primii metri de asfalt astfel încât până în toamnă să
se ajungă cu asfaltarea până la Câmpulung şi anul viitor să avem sumele necesare
pentru a doua etapă Câmpulung Rucăr , Bran. S-a votat preluarea sectorului de la
Mioveni pentru a fi reabilitat, sunt lucrările care se desfăşoară în acest an şi pe care
încercăm să le finalizăm.
Suntem pe ultima sută de metri cu licitaţia pentru angiograf, în două săptămâni se
încheie această licitaţie, banii au ajuns, astăzi am fost informat de directorul
spitalului că s-au făcut demersuri şi din partea Primăriei Piteşti pentru cele 3 miliarde
care se primesc de la ei, de luni vor începe lucrările pentru centrul de recepţie de la
Spitalul judeţean, din păcate licitaţia de la Spitalul de Pediatrie pentru centrul de
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primire urgenţă a fost contestată în ultimul moment de un participant şi se reia, mi-aş
fi dorit ca luna aceasta să începem lucrările dar trebuie să o amânăm, domnul director
este aici poate să confirme. Celelalte spitale au primit sume pentru reabilitare. La
Brăduleţ am acordat bani pentru staţia de epurare şi reabilitarea spitalului, Ştefăneşti
a primit bani pentru centrala termică, sunt investiţiile pe care le derulăm în această
perioadă. Dacă o să avem bani mai mulţi am să vă cer votul şi pentru celelalte lucrări.
Dl consilier Sîrbu Gheorghe
Domnule preşedinte, domnilor colegi, în ceea ce priveste manageriatul în unităţile
spitaliceşti, eu sunt convins că managerii care sunt în sală s-au angajat pe baza unor
criterii de performanţă să rezolve problema eficienţei în unităţile spitaliceşti. Sunt
convins că dânşii ştiu ce trebuie să facă pentru ca tot personalul care deserveşte
unitatea spitalicească să poată lucra cu eficienţă maximă. Până la sfârşitul anului vor
găsi o schemă care să rezolve problema ridicată aici. Cât priveşte rolul nostru în
consiliul judeţean, eu sunt convins că există un regulament de organizare şi
funcţionare pe care vă rog să-l respectăm. Acesta ne permite să alegem cu grijă
cuvintele, iar în ceea ce priveşte distincţia de fiu/ fiică a Argeşului şi Muscelului, sunt
convins că aceasta este o preţuire, o apreciere a celor pe care noi îi propunem acolo şi
primesc această distincţie, este o valoare simbolică, sentimentală pe care o apreciază
toţi cei care o primesc. Problema cealaltă cu traista eu nu o cunosc. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vă mulţumesc, să aveţi o seară bună!
Şedinta s-a incheiat la ora 19.00.

P R E Ş E D I N T E,
Grigore Florin TECĂU
p.SECRETAR JUDEŢ,
Director executiv,
Alisa Ciobanu

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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