CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31 octombrie 2014,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 15,00 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 motivat domnişoara consilier Zevedei Denisa
şi domnii consilieri Cocaină Mihai Andrei, Sofianu Narcis Ionuţ, deci şedinţa este
statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean şi al unităţilor subordonate: dl Ionel Voica, secretarul judeţului
Argeş, dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie Publică
Comunităţi Locale, dl Voicu Constantin, director executiv Direcţia Economică, dl
Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dna Istrătescu Dana Elena,
director executiv Direcţia de Dezvoltare şi Proiecte, dl Tache Doru reprezentantul
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Ciocănău Niculina, şef
Serviciu Buget, Impozite, Taxe şi Venituri, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu
Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dna Stan Elena şef Serviciu Coordonarea
Activităţii Autorităţilor Publice, dna Stoica Iulia sef serviciu Lucrări Publice
Investiţii Infrastructură Modernizare Master Plan-Apă, dl Ţurcanu Sorin şef
Serviciu Audit Public Intern, dl Romus şef Birou Autoritatea Judeţeană de
Transport, dl Dumitru Nicuşor, şef Birou Informatic, dna Simona Şerban, director
al Centrului de Cultura Brătianu, dl Sachelarie Octavian director al Bibliotecii
Judeţene ”Dinicu Golescu” Argeş, dl Mazilescu Sorin, director Centrul Judeţean de
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dna Pendiuc Gabriela,
director Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dl Macovei Adrian, director
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dl
Tudor Sevastian, director Teatrul „Al. Davila” Piteşti, dl Justin Dejanu, director
Muzeul Viticulturii şi Pomiculurii Goleşti, dl Roman Vasile, director Camera
Agricolă Argeş, dl Ivaşcu Sorin director şi dna Alina Nicolau director producţie ai
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., Eduard Ciocnitu, director al
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dna Radu
Claudia, consilier Preşedinte.
1

Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vă consult dacă aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea de zi.
Dacă nu sunt, 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.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Colegii mei de la departamentul juridic mi-au pus la dispoziţie un document pe
care doresc să vi-l citesc : se dă citire adresei Direcţiei Administraţie Publică –
Comunitaţi Locale privind incompatibilitatea consilierilor judeţeni care participă
la şedinţa de consiliu dacă problemele aduse în dezbatere au legătură directă cu
aceştia. Se recomandă în prealabil a se anunţa interesul personal al acestora în acea
dezbatere pentru a se consemna obligatoriu, cât şi abţinerea de la vot, în procesul
verbal al şedintei.
Dl consilier Diaconescu Nicusor
Este vorba de spaţiile medicale. Avem consilieri în comisia de vânzare a
spaţiilor medicale, pe domnii consilieri Velcea şi Bica.
Dl consilier Bica Dănut:
Eu chiar dacă nu sunt foarte convins, o să mă abţin şi la punctul 6, este legat
de locul meu de muncă, deşi eu zic ca nu am nici un interes.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Da, am înteles sunteţi membru în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale.
Deci, doar la punctul 6 vă abţineţi?
Dl consilier Bica Dănut:
Şi la punctul 13 privind aprobarea proceselor verbale de vânzare a spaţiilor
medicale, eu şi dl Velcea Nicolae suntem membri în comisia de negociere pentru
vânzarea spaţiilor medicale.
Dl consilier Dan Manu:
Domnule preşedinte, eu cu dl. dr. Enache Viorel, teoretic sau conform legii
suntem în posibil conflict de interese?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Eu zic că nu.
Dl consilier Enache Viorel
Eu doresc să fie prevăzut expres, pentru că noi lucram în sistemul sanitar de stat
iar aici vorbim de sistemul sanitar privat, pentru că medicina de familie este privată.
Tocmai pentru a evita orice alte discuţii ulterioare şi luări de poziţie nelalocul lor.
Dl consilier Bica Dănut:
La mine este mai mult o întrebare dacă la punctul 6 sunt incompatibil.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunteti compatibil, eu aşa cred, juridicul ce punct de verere daţi?
Dl consilier Dan Manu:
Atunci, să se consemneze în procesul verbal al şedintei.
Dl consilier Bica Danut:
Atunci în cazul meu mă abtin doar la punctul 13.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 30.09.2014 – 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 - Proiect de hotărâre privind aprobarea
eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene- dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre. Este vorba de modificarea de trasee care sunt făcute la cererea agenţilor
economici pentru că, conform legii, nu se pot înfiinţa alte trasee.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aveti intrebari? 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. 197.
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-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Argeş in Comisia de
Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Arges, 2014- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? 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. 198.

-

IV -

Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
componenţei Consiliilor de administraţie ale şcolilor speciale din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
A fost formulat amendamentul comisiei K2 în sensul atribuirii mandatelor în
conformitate cu grupurile de consilieri constituite în cadrul consiliului judeţean
după cum urmează:
- 8 consilieri judeţeni PSD
- 2 consilieri judeţeni PNL
- 2 consilieri judeţeni PDL
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule preşedinte, întrebarea mea este dacă s-a facut înainte de Ordonanţa 55
sau după?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Nu, încă o dată eu nu pot vorbi de Ordonanţa 55 până nu primesc de la
Prefectură documentele că sunteţi afiliaţi la partidele respective.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Sunt de acord cu dumneavoastră, atunci trebuie să corectăm, PNL 3 şi PSD 4.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu eu am făcut propunerea, încă o dată, comisia K2.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicusor:
Domnule preşedinte, nu am ţinut cont de Ordonanţa 55, am ţinut cont că PC nu
are decât 2 consilieri şi nu se poate forma grup, PP-DD nu mai are decât pe
domnul Fulga şi nu mai formează grup iar la PNŢCD mai sunt decât 2 şi nu
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mai formează grup iar independenţii rămân suspendaţi până se primeşte hârtia
de la Prefectură.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 1 vot
împotrivă. Abtineti? 1 vot abţineri.
Şi acum vă citesc hotărârea: se aprobă reprezentarea consilierilor judeţeni în
comisiile de administrare ale şcolilor speciale din judeţ respectând configuraţia
politică actuală astfel:
- 8 consilieri judeţeni PSD
- 2 consilieri judeţeni PNL
- 2 consilieri judeţeni PDL
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Abţineri? Trei abţineri.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu trei abtineri (Fulga Marian, Moise
Dumitru, Postelnicescu Marius Dorel). S-a adoptat Hotărârea nr. 199.
-

V -

Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Actului adiţional nr.1 la Contractul de asociere încheiat între Consiliul Judeţean
Arges, D.G.A.S.P.C Argeş şi Fundaţia SERA România, pentru prelungirea
termenului de finalizare a lucrărilor de amenajare a căsuţei de tip familial şi de
închidere a complexului de servicii pentru copiii cu dizabilităţi Câmpulung de la 15
noiembrie 2014-la 15 martie 2015 - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aveţi întrebări? 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. 200

-

VI -

Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
reactualizarea Listei bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Argeş
pentru care este delegată gestiunea S.C. Apa Canal 2000 S.A. Piteşti conform
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare nr.1/26.03.2010 - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
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Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Uzina de apă este proprietatea consiliului judeţean.
Aveţi întrebări? 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. 201.

-

VII -

Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
reactualizarea Listei bunurilor de retur aparţinând domeniului public şi privat al
Judeţului Argeş existente pe platforma Cotmeana pentru care este delegată
gestiunea S.C. AESUP Argeş S.A. conform Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 2046/21.04.2008. - 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.
Aveţi întrebări? 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. 202.

-

VIII -

Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judeţului Argeş in vederea
scoaterii din funcţiune şi casării. - 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.
Aveţi întrebări?
Dl consilier Diconescu Nicusor:
Domnule preşedinte, numai o rugăminte, la schiţa să se precizeze cum se
numeşte, C1 (cocina porci) .
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 203.
-

IX -

Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
suplimentarea bugetului proiectului “ Înfiinţarea unor loturi demonstrative cu livezi
de înaltă valoare biologică şi comercială, premisa pentru refacerea principalelor
bazine pomicole ale judeţului Argeş şi studiul condiţiilor necesare valorificării
producţiei de fructe ’’ pe anul 2014 cu suma de 100.000lei. - dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este o hotărâre în completarea hotărârii pe care am dat-o în primăvară când am
aprobat acest proiect de parteneriat cu Institutul Pomicol şi anul trecut şi acum 2 ani
de zile s-au aprobat aceste sume.
Dl consilier Diaconescu Nicusor
Domnule preşedinte, eu cred că trebuia în luna august să facem o hotărâre ca
până în luna octombrie să se facă plantaţiile, să aibă banii necesari. Mie îmi
miroase a altceva, a campanie, 1miliard dintr-o dată aşa îi aruncăm şi la revedere.
Vă rog să mă credeţi.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Mai fac încă o dată precizarea, parteneriatul este de 3 ani de zile, în fiecare an în
octombrie aţi aprobat această sumă, în fiecare an în octombrie a fost campanie aşa
cum spuneţi dumneavoastră, dacă ei au acum nevoie de bani? Este un punct special
la sfârşitul ordinii de zi prin care domnul directorul să vă prezinte aceste probleme.
Dl consilier Manu Dan
Vorbesc în numele colegilor de comisie, nu ne-am supăra dacă într-o zi ne-ar
invita acolo, pe toţi colegii, inclusiv pe dl Diaconescu, să fim de faţă când se sădesc
pomii, când se taie, când se plivesc.
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 cu o abţinere (Diaconescu Nicolae Nicuşor)
S-a adoptat Hotărârea nr. 204.
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-

X -

Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
rezilierii Contractului de finanţare a proiectului ,, Modernizarea DJ 703I:
Muşăteşti ( DN 73C ) – Brăduleţ – Bradetu - Poienile Vâlsanului, în vederea
îmbunataţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 - 53+600 km’’ - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aveţi întrebări?
Poftiti domnule consilier.
Dl consilier Prunaru Iulian:
Domnilor colegi şi invitaţi, am în faţă Contractul de finanţare nr. 365/
05.06.2009. Acest contract regional-operaţional se referă la perioada 2007-2013.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a încredinţat acest contract
Autoritatii de Management pentru Programul Operaţional-Regional perioada 20072013, suntem în 2014- cerem rezilierea acestui contract după ce s-au consumat o
gramadă de bani.
Să se consemneze, asa cum am solicitat şi în comisie, următorul lucru:
- la pagina 14/articolul 20, litera 1. din Contract: ,,În cazuri excepţionale şi
temeinic dovedite inclusiv cazurile de forţă majoră, AMPOR (Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional-Regional 2007-2013) poate decide să
rezilieze contractul în cauză numai printr-o notificare scrisă....” nu o avem, am
solicitat-o aseară, am solicitat-o astăzi, nu există această notificare, ,, fără a fi
solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite” .
Eu nu doresc şi am discutat şi cu ceilalti colegi, suntem 6, cel de la Alianţă
pentru Argeş şi Muscel nu a putut să vină, ne abţinem de la vot, dacă
dumneavoastră doriţi să reziliaţi faceţi ce credeţi.
Dl consilier Diaconescu Nicusor:
Domnule preşedinte, pentru a rezilia acest contract ne trebuie o expertiză să
vedem cum stau problemele după care venim în plen şi aprobăm ce spun experţii.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Eu am să încerc să vă dau câteva explicaţii. Proiectul a început în anul 2009,
prima etapă, atunci era vorba de 24km de la intersecţia cu drumul naţional până la
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Poienile Vâlsanului, un proiect finanţat de UE. Pentru acest proiect nouă ne-au
intrat în cont 11 milioane, la începutul proiectului. Datorită faptului că lucrările
s-au executat în timp am returnat din aceşti bani 2 milioane, acum avem 9 milioane
în cont, nu sunt banii noştri, sunt banii U.E. S-au făcut lucrări pe acest drum
începând de la Poienile Vâlsanului spre Brăduleţ şi de la intersecţia drumului spre
Brăduleţ, lucrări în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, cei 3000628 de mii de
lei şi cei 833 cofinanţarea de 2% primiţi de la Ministerul Transporturilor, pentru
lucrări executate - asfaltare, protecţia malurilor, acea bandă metalică de protecţie şi
lucrări de arhitectură şi întreţinere, conform devizelor şi facturilor care există.
In 2011 au început problemele la acest drum datorită intemperiilor, au apărut
două alunecari foarte mari şi alte probleme la poduri. Banii alocaţi pentru acest
proiect nu ne mai ajungeau, şi atunci am făcut demersuri la Autoritatea de
Management şi la Uniunea Europeană şi a apărut o corecţie a acestui proiect. Un
proiect nou, din cei 24 km au rămas doar 12 km de făcut. Aceasta corecţie am
primit-o în primăvară, când trebuia să ne apucăm de lucru dar au venit ploile şi au
apărut două alunecari de teren foarte mari care pot fi făute dacă aducem experţi şi
dacă facem studiul geologic. Şi mai important, trebuie să facem exproprieri care
durează foarte mult, iar termenul de execuţie al lucrărilor este 31 decembrie 2015.
Ce spune domnul consilier judeţean este corect, termenul de execuţie al lucrărilor
era până în 2013 dar cu această corecţie am avut dreptul să prelungim cu 2 ani
contractul. Nu putem să terminăm proiectul. In contract nu spune că avem nevoie
de expert să reziliem contractul, rezilierea se face între beneficiar, nu Autoritatea de
Management şi Finantator, noi suntem beneficiarul, este dreptul nostru să reziliem
contractul pentru că nu mai putem să terminăm până la 31 decembrie 2015, dacă
nu-l reziliem acum şi este ultima sansă, este posibil ca Uniunea Europeană să
blocheze fondurile europene pentru judeţul Argeş pentru că nu au fost cheltuiţi
aceşti bani. De asemenea aceşti bani de la Uniunea Europeană trebuiesc cheltuiţi de
cineva până la 31 decembrie 2015, şi dacă renunţăm, mai târziu nu mai pot fi
folosiţi iar prin urmare vom fi sancţionaţi.
Renunţarea la acest contract înseamnă următorul lucru, să dăm înapoi cei 9
milioane pe care îi avem în cont şi care sunt de la Uniunea Europeană şi să plătim
noi ca şi cum ar fi drumul nostru, şi este drumul nostru, lucrările pe care le-am
făcut până acum, cei 4 milioane de lei pentru asfaltare, întărirea malurilor, acea
bandă metalică şi restul lucrărilor de arhitectură care s-au făcut. Nu primim
penalizare, nu dăm nici un ban în plus, decât plătim lucrările care s-au executat.
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Rămânând ca în perioada următoare împreună cu dumneavoastră să hotărâm ca
acest drum să-l prindem pe lista de investiţii pentru anul viitor, pentru că cele două
lucrări trebuie făcute neaapărat, oamenii răman izolaţi acolo, noi am avut bani
prevăzuti prin hotărâre de guvern anul acesta pentru cele două alunecări dar nu am
putut să-i cheltuim pentru că apăream cu dubla finanţare, şi am renunţat. Sau dacă
nu, facem un proiect din nou, aducem experţii cum spune domnul consilier
judeţean, fac măsurători, expertize geologice, să vedem problema cu acele alunecari
şi-l depunem pentru finanţare europeană din nou pentru ciclul financiar 2014-2020.
Dar ca să putem face una din aceste situaţii trebuie să reziliem contractul, altfel
suntem pasibili de sancţiuni. Vă rog să mă credeţi că nici mie nu mi-a fost uşor să
vă propun acest lucru. M-am sfătuit, am fost la ministerele de resort, am vorbit cu
experţii care mi-au dat tot felul de soluţii, nu există o soluţie viabilă, această
investiţie nu o putem termina până la 31 decembrie 2015.
Dl consilier Fulga Marian
Domnule preşedinte, am o rugăminte, apropo de experţi şi de proiectanţi,
pentru ca de-a lungul timpului ne-am mai confruntat cu asemenea situaţii, în care sau pus anumite soluţii care ne-au prejudiciat, aş dori ca aceşti experţi şi proiectanţi
să fie selectaţi cu atenţie pentru a nu se mai repeta greşeala.
Dl Preşedinte Tecau Grigore Florin
Este corect ce spuneţi şi probabil că în perioada următoare o să punem toate
aceste aspecte la punct.
Dl consilier Diaconescu Nicusor:
Dar paguba este pagubă.
Dl Preşedinte Tecau Grigore Florin
Repet şi precizez, nu avem nici un fel de pagubă, oricum drumul trebuia să-l
facem, noi plătim lucrările executate şi dăm banii înapoi la Uniunea Europeană
pentru că sunt ai lor. Am făcut aceste lucrări de 4 milioane de lei, le plătim acum
executantului. Mai departe vedem ce facem, fie că facem noi lucrarea şi o să vă
propun să o finanţăm în primavară, fie depunem alt proiect la Uniunea
Europeană.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule preşedinte, colegul meu dl Fulga Marian a preluat dar la timpul
viitor problema, haideţi să vedem şi trecutul, sunt de acord şi dumneavoastră aţi
prezentat corect situaţia şi înteleg dar, domnul Prunaru a spus că acest contract a
fost din 2009, sunt de acord că s-a lucrat greu, în 2014 cu alunecările de teren şi
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în 2013 când am făcut rectificarea pe suma de la 24km la 12km, dar din 2009
de la semnarea contractului şi până în 2013 până a apărut acea corectie, nu au
fost nişte repere, niste jaloane, că pe fonduri europene un manager de proiect
trebuie să respecte nişte date ţintă? Este un drum critic, în care fiecare activitate
trebuie să se încadreze şi din punct de vedere al resurselor financiare şi din punct
de vedere al resurselor materiale, şi există şi un plan de risc la un proiect serios
în care se aduc variante. Asta era o întrebare referitor la trecut, ce s-a făcut din
2009 până în 2013 sunt de acord că în 2014 au fost alunecări de teren.
Şi a doua întrebare se referă la faptul că, spuneţi dumneavoastră foarte
corect, dăm banii înapoi la Uniunea Europeană şi la bugetul de stat dar banii
Consiliului judetean, 4 milioane de lei se duc la constructor. Întâmplarea fericită
pentru mine a fost să văd şi fotografiile aduse de doamna director în comisie, şi
am pus întrebarea, aici lucrările la alunecările de teren într-un an doi trei se vor
dărâma, şi zidul de sprijin şi şoseaua, înseamnă că aceşti 4 milioane de lei vor
dispărea în doi trei ani dacă acea alunecare de teren va curge. Plătim
constructorul, dăm banii la Uniunea Europeană, la stat, dar acel obiectiv fizic,
cei 4 milioane, va dispărea. Nu răspunde nimeni pentru aceşti bani?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Alunecările au apărut în urma intemperiilor, când s-a început proiectul nu a
fost prevăzută această situaţie, recunosc, în al doilea rând, avem o cale de atac pe
care încercăm să o acţionăm, este vorba de despăgubiri, pe care ar trebui să le
primim pe baza asigurărilor. În privinţa lucrărilor din 2009, aceste sume acoperă
lucrările care s-au făcut. Dar în 2011 a apărut o problemă, de aceea s-a făcut
corecţia, drumul merge pe defileul Vâlsanului, în stânga este râul, în dreapta este
un munte în care este o mină de uraniu, acel munte se mişcă, noi nu putem
acţiona acolo, este zona interzisă. Am venit cu asfaltul de la Poienile Vâlsanului
spre Brăduleţ şi ne-am oprit în dreptul muntelui că nu am mai putut să mai
asfaltăm, ne-am dus cu asfaltul dinspre Muşăteşti spre poiană şi ne-am oprit în
dreptul muntelui pentru ca nu am mai putut trece. Apropo de experţi, le-au
trebuit trei ani de zile ca să-şi dea seama că acel munte se mişcă cu nu ştiu câţi
centimetri pe an şi că acolo nu se mai pot face lucrări, în urma căreia a aparut
corecţia în primăvară.
Dl consilier Jinga Valerian
Domnule preşedinte, proiectul initial trebuia să cuprindă toate studiile
necesare astfel încât să prevadă tot ce era posibil, în cazul în care nu se făcea
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acest lucru, trebuia încheiat un contract cu proiectantul în care să se menţioneze
că pe cheltuiala lui se va reface proiectul.
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 cu 10 abtineri (Bica Dănuţ, Bratu Gabriel,
Diaconescu Nicolae Nicuşor, Jinga Valerian, Moise Dumitru, Postelnicescu Marius
Dorel, Prunaru Iulian, Tică Manuel, Vlădău Daniel, Voicu Dorin ). S-a adoptat
Hotărârea nr. 205.

-

XI -

Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
finanţării nerambursabile de la bugetul consiliului judeţean pentru proiecte
strucuturilor culturale de tineret si sportive conform Legii nr.350/2005 – dl.
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Intrebări ? 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. 206.

-

XII -

Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acordarea de sprijin financiar pentru unitaţile de cult din judeţul Argeş aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări?
Dl consilier Prunaru Iulian
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Domnilor colegi am mai multe întrebări.
Dacă domnul Calinic a solicitat 889.875 lei a doua oară în acest an, de ce
dumneavoastră care aţi făcut acestă anexă, aţi aprobat doar 18%, adică 160.000 lei?
Dacă sunt sute de biserici în Argeş, vreo 50 sunt monumente istorice, cum au
încăput astea 18, eu aş fi de acord la punctul 18, e vorba de o mănăstire la Ioneşti,
unde a început un ,,nea Ion” să-o construiască cu ani în urmă şi nimeni nu-i dau
banii, acum văd că i s-au dat totuşi 15.000 de lei, şi nu înţeleg de ce dăm şi la
Piteşti, unde ar putea să dea bani dl primar Pendiuc. Acestea sunt întrebările mele şi
eu nu pun votul la cultele astea.
Dl consilier Diaconescu Nicusor
Domnule preşedinte, se propune finanţarea lăcaşurilor de cult, nu e un rău, dar
din 18 biserici nu satisfacem pe nici una. Mai apropiat aşa este punctul 10, parohia
Tufanu cu Icoană, comuna Mălureni, din 8.990 lei, i s-au dat 7000 lei, cred că, cu
ce mai au acolo îşi rezolvă problema de tencuire interioară şi exterioară. Domnule
Preşedinte mai avem o chestiune, vine iarna şi nu putem să rezolvăm problema
parohiilor, biserica din comuna Hârtieşti de exemplu, nu are căldură, eu am o
propunere să satisfacem problemele de iarnă mai întâi, a căldurii, a acoperişurilor,
si restul problemelor le lăsăm pentru la primăvară.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Dragi colegi, când aţi aprobat bugetul, s-a aprobat o sumă la începutul anului
care să fie alocată pentru aceste biserici. Tot acolo aţi aprobat şi condiţia ca suma să
fie repartizată pe baza situaţiei primite de la Arhiepiscopie. Noi am aprobat din
aceasta sumă o parte astă vară, urmând ca pe baza acelei hotărâri, în octombrie să
aprobăm şi restul. Acestea sunt bisericile care au cerut ajutor şi lista pe care am
primit-o de la Arhiepiscopie şi am încercat să-o împărţim echilibrat pentru toate
bisericile, la Tufanu cu Icoana, la Mălureni este un sat de rromi, aceştia sunt peste
deal, la Micesti, iar iarna când le moare cineva nu au biserică unde să ducă mortul,
îl ţin în casă. Am hotărât să facem o biserică şi un cimitir din cauza aceasta s-au dat
bani mai mulţi.
Apropo de monumente istorice, biserica de la Domnesti, are la intrare o poartă
veche de 800 de ani, din păcate astă vară, un conducător auto a intrat cu maşina în
acea poartă monument istoric şi a distrus-o. Am dat banii pentru reperaţii, că tot
vorbiţi de monumente istorice, restul de biserici sunt pe baza listei de la
Arhiepiscopie iar noi trebuie să respectăm ce am hotărât în iarnă, că aprobăm
conform listei de la Arhiepiscopie.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? O abtinere.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere (Prunaru Iulian). S-a adoptat
Hotărârea nr. 207.
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- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea proceselor verbale de negociere a preţurilor de vânzare a spaţiilor cu
destinaţie medicală- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? 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 cu 3 abţineri(Bica Dănuţ, Postelnicescu
Marius Dorel, Velcea Nicolae).S-a adoptat Hotărârea nr. 208.

-

XIV -

Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru semnarea la notar a
Contractelor de vânzare-cumparare a spaţiilor cu destinaţie medicală şi aprobarea
clauzelor speciale ale acestuia- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? 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. 209.

-

XV -

Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea nivelului dobânzii anuale aferentă ratelor acordate cumpărătorilor
spaţiilor cu destinaţie medicala.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
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Comisiile K1, K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
A fost formulat amendamentul comisiei K3 în sensul că dobânda anuală aferentă
acordată cumpărătorilor spaţiilor cu destinaţie medicală ce au făcut obiectul
Ordonanţei de Urgenţă 68/2008, să fie calculată prin adăugarea procentului de 2%
peste nivelul de referinţă al dobânzii stabilit periodic de Comisia Europeană pentru
România, şi nu de 3%. Acest amendament a fost însuşit de comisiile K2, K4, K6.
Dl consilier Dan Manu Dan:
Am mai făcut un amendament, legea spune să nu se înstrăineze destinaţia pentru
care s-a cumpărat şi pe baza căreia s-a făcut contractul. Recomandarea este ca acest
amendament să se aplice fiecărui cabinet medical pentru care se doreşte păstrarea
destinaţiei medicale avută.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot amendamentele. Cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Amendamentele au fost aprobate în unanimitate.
Şi acum supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul XV– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.210.

- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea ‚,Programului de lucrări de investiţii şi reparaţii infrastructură rutieră la
nivelul judeţului Argeş, având ca sursă de finanţare bugetul local 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.
Sunt întrebări?
Dl consilier Prunaru Iulian:
Pentru cei care nu cunosc aş vrea să vă reamintesc că acest program este la aIV - a actualizare pe anul acesta. O întrebare, vom avea o actualizare şi luna
viitoare? Şi o observaţie pentru cine doreşte să înteleagă. Aş dori să atrag atenţia
asupra punctului 65 ,,asfaltare drum local, Petrol şi executie pod Gura Văii comuna
Albota”. Nu a fost în niciun program, l-am băgat degeaba în program i-am trecut
degeaba rubrici 2015, 2016, 2017 şi s-a trezit primarul de la Albota peste noapte cu
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710 mii lei în timp ce, cei din sud nu au luat nimic. Domnule preşedinte eu mă
abţin. Nu se poate să avem 4, 5 programe de investiţii, după ce executăm două să
facem program.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Reactualizăm acest program pentru că am primit finaţare de la Guvern.
Acest drum apare aici, pentru că a fost depusă documentaţia şi pentru a primi bani
prin Ordonanta 28, trebuie să apară în programul de investiţii al judeţului.
Celelalte lucrări sunt cele pe care le stiţi şi o să mai primiţi explicatii pe
parcurs.
Eu şi la celelalte şedinte ale consiliului judeţean am spus că vreau să
preântâmpin aceste lucruri şi de aceea am făcut şi v-am propus schimbările la
Regia de Drumuri, din păcate dumneavoastră acum îmi reproşaţi aceste lucruri şi
tot dumneavoastră atunci eraţi împotriva acelor schimbări, care eu zic ca vor aduce
o siguranţă şi o stabilitate mai mare cu privire la aceste programe.
Dl consilier Prunaru Iulian
Unde, în consiliul de administraţie? Am solicitat AGA domnule preşedinte şi
când am spus că există TESA la această Regie mai multă decât muncitori
dumneavoastră aţi spus că avem maşini. Am cerut la comisie doamnei Ciobanu să
se consemneze ce fel de maşini.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
O să verificăm dacă s-a făcut modificarea.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Aş vrea să-mi expicaţi înca o dată, să luam studiul de caz de la Albota, se
asfaltează drumul acum sau s-a finalizat şi noi aprobăm banii sau cum? S-a făcut şi
proiectare şi SF si PT şi licitatie de executie?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Pe Ordonanta 28 în cadrul programului de reabilitare şi modernizare a
Satului Românesc există secţiunea drumuri infarstructură, acolo există 3 tipuri de
finanţare, finanţare pentru studiu de fezabilitate, finanţare pentru proiectare şi
finanţare pentru lucrări executate. Dacă duce toată documentaţia făcută şi faptul că
este prins în programul de investiţii, poate să primească bani.
Mai aveti întrebari?
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu trei abţineri(Diaconescu Nicolae
Nicuşor, Fulga Marian, Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr.211.
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-XVII-

Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
cofinanţarea obiectivului de investiţii ‚, Modernizare pe DJ 725 StoeneştiDragoslavele, km 3+313-6+626,L = 3,313 km, în comunele Stoeneşti şi
Dragoslavele’’- dl Preşedinte Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Am primit banii pe Ordonanţa 28 din luna martie dar datorită proiectării şi
avizelor pe care trebuie să le luăm abia acum putem începe lucrarea.
Sunt întrebări?
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu două abţineri (Diaconescu Nicolae
Nicuşor, Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr.212.

-XVIII-

Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico- economici obiectivului de investiţii ,,Refacere pod
pe DJ 739 (DN 73D ) Bârzeşti – Negreşti – Zgripţeşti –Beleţi ( DJ702 ) peste râul
Argeşel, Km 0+145, în comuna Vultureşti, judeţul 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.
Această investiţie a intrat pe Ordonanţa 28, sper să reuşim să refacem şi să
reabilităm acest pod.
Dl consilier Prunaru Iulian
Pentru cei care nu cunosc, la capătul acestui drum în comuna Beleţi Negreşti
s-a făcut un pod şi acum facem la capătul celălalt. Nu cumva îl facem la capătul
acesta pentru că primarul Poşircă din Vultureşti a trecut la PSD? Este ineficient cu
atâtea investiţii.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
In planul de investiţii pe care l-aţi aprobat la începutul anului acest pod exista
acolo, noi l-am aprobat. Acum scăpăm noi, consiliul judeţean, de investiţie şi
aducem bani pe Ordonanţa 28.
Dl consilier Prunaru Iulian
Eu mă chinui din 1996 pentru drumul DJ 607 A, 14 km de la Bârla la
Căldăraru, 6 km de la Căldăraru la Râca. Domnul Fulga poate să confirme, pe
drumul acela nu a fost pusă o piatră în 25 de ani. Acolo există un km de gunoaie de
la PECO până în vale unde este un heleşteu. Există tone de gunoi şi drumul are
gropi de un metru din anul 1989.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o
abţinere (Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr.213.

-XIXTrecându-se la punctul XIX al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
cofinanţarea obiectivului de investiţii ,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D ) Bârzeşti
– Negreşti – Zgripteşti –Beleţi ( DJ702 ) peste râul Argeşel, Km 0+145, in comuna
Vultureşti, judeţul 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.
Sunt întrebări? 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.214.
-XXTrecându-se la punctul XX al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Argeş - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicusor
Domnule presedinte, organigrama o aprobăm, dar sarcinile pe care le au
vicepreşedintii, să ni le daţi să vedem să putem să modificam organigrama aşa cum
scrie în regulament.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Modificăm organigrama ca să prindem declararea neconstituţională a Ordonanţei
77/2013 adică să putem înfiinţa posturile, nu putem face nici o angajare pentru că
nu avem posturile bugetate, dar plecând de la această organigramă, după ce
aprobăm bugetul pentru anul viitor, împreună vom discuta şi vom aproba
organigrama pentru anul viitor şi posturile pe care putem să facem angajări. A fost
un artificiu pe care l-am făcut în câteva zile şi am încercat să profităm de acest
lucru, am primit toate aprobările aseară şi astăzi am încercat să vă pun la dispoziţie
toate datele şi eu sper să putem face o organigramă functională.
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.215.
-XXI-

Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi
funcţionare ale Teatrului ’’Al.Davila ’’ Pitesti- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian
Anul viitor se împlinesc 55 de ani de la înfiinţarea Teatrului Al Davila
Sunt întrebări? 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.216.

19

- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei si statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru
Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş- dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? 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.217.

-XXIIITrecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei si statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont
Argeş-dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Fulga Marian
Am discutat de nenumărate ori cu colegii de la Salvamont, ar trebui ca pentru
anul viitor organigrama să fie un pic extinsă având în vedere faptul că personalul
din punctul meu de vedere este insuficient şi uitându-mă şi pe salariile acelea de
mizerie, eu cred că trebuie găsite soluţii să-i ajutăm să simtă şi ei cu adevărat că
merită efortul pe care-l fac de fiecare dată şi să fie cât de cât la nivelul celorlalte
instituţii cu care ei acţionează când au intervenţii şi când au probleme deosebite.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunt de acord cu dumneavoastră. De fapt marea activitate se desfăşoară cu
salvatori montani voluntari. Vom vedea după ce aprobăm bugetul şi ce ne permite
legea să facem pentru ei.
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.218.
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-XXIVTrecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş, pentru perioada 01.11.2014
– 31.10.2015- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? 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.219.

-XXV-

Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş, pentru perioada 01.11.2014
– 31.10.2015- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt întrebări? 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.220.
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-XXVI-

Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi 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.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Nu am să votez pentru că este vorba despre câţi bani au primit primarii care au
trecut la PSD. Nu aveţi ochi decât pentru 79 de comune. Nicu Dascălu de la
Mărăcineni nu a primit un leu.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Primul criteriu de repartiţie a acestor sume a fost pe baza cererilor pe care le-au
adus primarii şi consiliul local la Direcţia Economică. Poiana Lacului este una
dintre comunele cu cel mai mare buget anual şi s-au făcut investiţii acolo, podul.
Dna consilier Sandu Elena
Votăm administrativ, nu politic.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Oricât de mulţi bani am reuşi să aducem, apar mereu nemulţumiri şi alte cereri.
Eu m-aş bucura dacă primarii nostri, consiliile locale şi constructorii vor reuşi să
cheltuie aceste sume până la sfârşitul anului.
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
Repet o veche problemă de-a noastră, discutăm de buget, am discutat şi de
organigramă. De ani de zile dăm bani şi foarte bine că dăm la autorităţile locale, fie
că sunt din TVA, fie din impozitul pe venit.
Există conform organigramei consiliului judeţean şi compartimente care au
atribuţii directe cu autorităţile locale. Eu ştiu că atunci când eşti partener,
cofinanţator, poate 50% cu o autoritate locală pentru drumuri, apă, canalizare
locală, cămine culturale, primării, etc, haideţi să avem şi verificare feed back, nu
aşa să dăm bani şi nu ştim dacă acea investiţie a fost finalizată, cât la sută din ea cu
banii noştrii. Se dau bani, foarte bine dar există pentru ei lucrări în derulare, există
lucrări noi, pentru ce se dau aceşti bani? Haideţi să verificăm şi noi pentru că noi
aici votăm şi primarii doar sună să întrebe cât li se dă la şedinta de astăzi. Să avem
şi noi, ca şi organ care votăm aici, un control, să vedem dacă obiectivul respectiv
de-a lungul anilor este finalizat în suma respectivă şi dacă dânşii au un aport acolo,
deşi nu prea cred.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este corect ce spuneţi. Din acest motiv am insistat astăzi să aprobăm
modificarea organigramei pentru că acolo apare o direcţie care va soluţiona toate
aceste probleme pe care le-aţi ridicat dumneavoastră aici - Direcţia de Investiţii.
Prin această direcţie eu sper să ştim în orice secundă ce se întâmplă cu banii
consiliului judeţean, care este stadiul lucrărilor şi cine este responsabil pentru
lucrarea respectivă, cu termen de execuţie, cu termen de finalizare şi cu urmărirea
lucrării.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Sunt de acord cu domnul consilier Postelnicescu şi vreau să vă aduc la
cunoştinţă că Bebe Ivan a primit odată pe canalizare, epurarea apei uzate1464000
lei, pe modernizrea DC165 Sămara Băjeşti 300 000 lei. Aţi mai dat încă alţi bani,
un miliard domnului de la Băbana.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Noi consiliul judeţean nu am dat decât un miliard, restul banilor sunt veniţi prin
Ordonanţa 28 pentru că a depus proiectele la timp, ar trebui chiar apreciaţi primarii
că au ştiut să îndeplinească criteriile pentru a lua bani pe Ordonanţa 28.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu
şapte abţineri (Bica Dănuţ, Bratu Gabriel, Diaconescu Nicolae Nicuşor, Prunaru
Iulian, Tică Manuel, Voicu Dorin, Vlădău Daniel). S-a adoptat Hotărârea nr.221.

-XXVII/1-

Trecându-se la punctul XXVII/1 al ordinii de zi – Informare privind stadiul
derularii proiectului ,, Înfiinţarea unor loturi demonstrative cu livezi de înalta
valoare biologică şi comercială, premisa pentru refacerea principalelor bazine
pomicole ale judeţului Argeş si studiul condiţiilor necesare valorificării producţiei
de fructe’’.
-XXVII/2-

Trecându-se la punctul XXVII/2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre
privind darea în administrarea CAS Argeş şi în folosinţă gratuită Spitalului
Judeţean de Urgenţă Piteşti a unor spaţii aflate in domeniul public al Judeţului
Argeş dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
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Comisiile K1,K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Manu Constantin Dan
Se fac două schimburi, între Casa de Sănătate Publică Argeş şi Spitalul
Judeţean de Urgenţă. Casa de Sănătate este sufocată efectiv de arhivă. S-a găsit
soluţia la Spitalul judeţean, în partea stângă există o clădire unde la etajul I a
funcţionat AJIRAM –ul care de ani buni este privat şi s-a găsit soluţia de a băga
arhiva Casei de asigurări care sunt tot acte medicale dându-i Spitalului judeţean
spaţiul care se află lângă Spitalul Muntenia jos unde a fost farmacia şi bucătăria.
Acolo va funcţiona radioterapia, suntem între cele 15 judeţe din ţară unde va
funcţiona radioterapia.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.222.
Vă invit la Festivalul – Concurs Naţional de Muzică Uşoară „Vasile
Veselovscki” în perioada 20-21 noiembrie.
Şedinţa s-a încheiat la ora 16,30.

P R E Ş E D I N T E,
Grigore Florin TECĂU
SECRETAR JUDEŢ,
IONEL VOICA

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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