CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 12 decembrie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 16,00 domnul Tecău Grigore Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 29 de consilieri, fiind absentă domnişoara consilier Zevedei Denisa Elena
si absenţi motivat domnii consilieri Cocaină Mihai Andrei, Dumitrache Radu,
Soare Florin Leonard şi Szakacs Mihai deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: dl Voica Ionel, 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 Roxana
Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dna Rădulescu
Eliza, şef Serviciul Resurse Umane, dna Mincă Ana, din partea Biroului Strategii
Sinteze Socio Economice Sănătate, dl Dumitru Nicuşor, şeful Biroului Informatic,
dl Ivaşcu Sorin director economic şi dna Alina Nicolau director producţie ai
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.,dl.Ciocnitu Eduard, directorul
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl.
Sanduloiu Ion directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Arges, dl.
Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Argeş, dl. Badea Marian, directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a
Persoanelor Argeş, dl Dejanu Iustin, director al Muzeului Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti, dl. Cristocea Spiridon, directorul Muzeului Judeţean Argeş,
dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene Argeş, Simona Şerban,
directorul Centrului de Cultura Brătianu, dl Tudor Sevastian, directorul Teatrului
,,Al. Davila” Piteşti, dl. Macovei Adrian, directorul D.G.A.S.P.C. Argeş, dl.
Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş, dl Ivaşcu Sorin director şi dna
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Alina Nicolau director producţie ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş
R.A., dna Radu Claudia, consilier Preşedinte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin:
Consult dacă sunt întrebări, sugestii pentru ordinea de zi? 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.
Inainte de a intra în ordinea de zi vă rog să transmiteţi Serviciului Legislativ
nominalizarile partidelor politice privind reprezentanţii în consiliile de
administraţie ale şcolilor speciale.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul Judetului Arges pe anul 2014 – dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Vă consult dacă aveţi întrebări.
Dl consilier Sofianu Narcis
Domnule preşedinte, aşa cum au discutat şi colegii nostri în şedinţa de comisii
reunită, rugamintea noastră, faţă de dumneavoastra şi faţă de subordonaţii din
executivul Consiliului Judeţean Argeş, ar fi aceea ca atunci când se fac astfel de
repartizări consilierii judeţeni să fie anunţaţi înainte cu privire la propuneri, mai
ales la solicitari şi la criteriile pe care cei din executiv fac propunerile de
distribuire. Au fost colegi nemulţumiţi de modul în care se face acestă distribuire,
colegii din executiv au argumentat mai mult sau mai putin pe întelesul nostru al
consilierilor, de ce au făcut aceste distribuiri, noi solicităm să se facă această
distribuire pe viitor cu mai multa transparenţă şi să fim anuntaţi din timp şi cu
privire la solicitari.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Concret la ce vă referiţi?
Dl consilier Sofianu Narcis
De exemplu sunt 20 de comune care au solicitat să li se repartizeze fonduri
pentru anumite investiţii. Colegii din executiv care au mai multă experienţă
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folosesc un set de criterii, să ne prezinte şi nouă şi solicitările şi setul de criterii
aplicabile ca să ştim dacă se fac corect aceste repartizari şi nu numai că am avea
presupunerea că nu se fac corect dar şi pentru a avea argumente. De exemplu eu
fac parte dintr-un partid politic mă întâlnesc cu un domn primar care ne reproşează
ca nu ne facem treaba, că dumnealor nu primesc, eterna poveste pe care o cunosc
toţi colegii. Din acest punct de vedere aceasta ar fi rugamintea noastră, întodeauna
când există subiecte sensibile cum este acel al repartiţiilor bugetare către anumite
comune din judeţul Argeş să fim anuntaţi cu doua zile înainte să ne formulăm un
punct de vedere indiferent din ce partid politic provenim. Vă mulţumesc!
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, colegul meu Sofianu s-a referit la anexele din dosar, acolo
sunt 3 coloane: coloana 0 nr. Crt. , coloana 1 unitatea administrativă şi coloana 2
trimestrul IV 2014, am dori ca la fiecare poziţie unde s-au dat bani, anexele 3, 5, 6
şi aşa mai departe, să se specifice unde se duc banii, de exemplu la Aninoasa la
Apa Canal. Am avut o discuţie cu dl director Voicu la pozitia 3 la Căldăraru se
spune alimentare cu apa în localitatea Burdea, când de fapt nu este adevărat, ca
apoi dânsul să o dea în ape uzate Căldăraru care e cu totul altceva. Noi dorim să
ştim unde merg banii în realitate, aici avem doar cifre şi localităţi, adică concret
deviz nr. ..... alimentare cu apă de la ... până la.... s-a dat ordin de plata nr.... şi etc.
Votăm fără să avem informaţiile.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Au fost repartizaţi prin rectificarea de buget 6,5 miliarde de lei. La baza
repartiţiei acestei sume care este infimă, au stat două criterii foarte importante.
Cofinanţările pentru proiectele cu finanţare europeană care au intrat în criză, şi este
o situaţie pe care am moştenit-o, nu este vina nimănui că au fost încheiate
proiectele cu finanţări europene fără să existe sumele de bani necesare pentru a se
asigura cofinanţarea şi acum sunt la final. Unii sunt ameninţaţi că li se vor imputa
banii sau ca vor fi daţi în judecată şi trebuie să le asigurăm aceste cofinanţări în
funcţie de urgenţa pe care o are proiectul. Iar al doilea criteriu la care ţin şi la care
nu renunţ niciodată, este vorba de reparaţia unităţilor şcolare. La Aninoasa plouă în
şcoală şi am dat 40.000 de lei pentru reparaţie acoperiş Şcoala Gimnazială Broşteni
Aninoasa. Dacă dumneavoastră vreţi să luaţi aceşti bani îi lăsăm pe copii să stea în
ploaie.
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Dl consilier Prunaru Iulian
Nu asta am vrut să spun.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
La Boteni 40.000 de lei pentru baza sportivă de la Şcoala Petre Ţuţea Boteni,
cofinanţare la baza sportivă fără de care acest proiect nu poate fi finalizat şi
înseamnă că trebuie să dăm banii înapoi.
Dl director Voicu Constantin
Toate aceste explicaţii vi le putem da în comisii, dar nu le putem trece în anexă.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
La Căldăraru a apărut următoarea problemă, este vorba de o cofinanţare pentru
un proiect european care are valoare de apoape 3 miliarde, din păcate dl primar
când a venit la discuţii a greşit nominalizarea proiectului şi astăzi de dimineaţă a
venit domnul director la mine şi mi-a spus că trebuie să modificăm pentru că nu ni
s-a adus denumirea corectă a proiectului.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, am o întrebare, este alimentare cu apă în localitatea Burdea
sau canal ape uzate Căldăraru?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
O să ne spună domnul director. Au venit târziu dacă astăzi de dimineaţă a
realizat primarul că nu a ştiut ce cere.
La Cepari cofinanţare proiect reabilitare şcoala prin POR, la comuna Godeni am
dat un miliard cofinantare pentru proiect integrat măsura 3.2.2, aşa cum am
explicat şi la rectificarea din august la Godeni este ce a mai mare problemă cu
proiectele europene, din păcate avem o sumă foarte mare de returnat, nu ştiu cum
vom face şi pentru anul viitor.
La Priboieni, cofinanţare plus TVA proiect ,,Modernizare şi dotare cămin
cultural Priboieni” masura 4.1.3.22 axa Leader cofinanţarea pe care trebuie să o
depună urgent.
La Rociu, iar avem o situaţie dificilă, ,,Reabilitare şi dotare cămin cultural ”
măsura 3.2.2 cofinanţare prin GAL, şi îl ameninţă că este dat afară din GAL dacă
nu depune banii acum, 33 de mii de lei lucrări la şcoala cu clasele I-VIII Şerbăneşti
izolare şi tâmplărie pentru şcoală. La Suseni are acelaşi lucru şi am insistat să fie şi
Suseni-ul aici şi am luat de la ceilalţi ca să nu se interpreteze că dăm numai pe
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culoare politică, ,,Reabilitare construcţie şi asigurare utilităţi la Şcoala Primară
”Gheorghe Toma Ţuţuleşti” este proiect POR şi este cofinanţarea pe care trebuie
să o susţinem. Apropo de aceste lucruri în şedinţa ordinară o să încerc să punem la
punct obiectivele şi strategia pentru anul viitor, să le primiţi să vedem cum o să
facem bugetul să-l discutam pe fiecare localitate şi pe fiecare obiectiv ca să ştim
foarte clar ce contribuţie avem pentru aceste cofinanţări. Dacă facem un calcul o să
vedeţi că foarte mulţi bani de la Consiliul judeţean se duc pe aceste cofinanţări
pentru proiecte cu finanţare europeană şi eu nu ştiu dacă atunci când au fost
accesate s-a ştiut foarte bine ce înseamnă partea consiliului judeţean şi
cofinanţarea. De exemplu, la Godeni este a treia oara când se reuşeşte să amâne şi
Căldăraru.
Dl consilier Bica Dănuţ
Domnule Preşedinte, dacă numai aceste 8 comune se încadrează în această
categorie şi dacă sunt mai multe şi suntem convinşi că sunt mai multe, cum au fost
nominalizate acestea 8 din totalul celor care au solicitat? Care au fost priorităţile?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
In primul rând cele mai mari urgenţe sunt două, Godeni şi Căldăraru unde sunt
ameninţaţi că li se iau banii şi li se închid lucrările şi vor plăti penalităţile, celelalte
sunt şcolile de care v-am spus, acolo chiar este urgenţă, trebuia să dăm banii ca am
intrat în iarnă iar copii învaţă în aceste şcoli, şi Rociu unde nu mai poate amâna
pentru că trebuie să semneze cofinaţarea altfel este dat afară din GAL trebuie să
dea banii înapoi. Dar vreau să vă spun că toate aceste urgenţe unde am dat sumele
nu acoperă cofinanţarea, toţi vor rămâne cu datorii.
Dl consilier Bratu Ion Gabriel
Domnule Preşedinte vreau să vă întreb, în momentul în care aceste proiecte s-au
lansat unităţile administrativ - teritoriale care au câştigat aceste proiecte nu aveau
luat la cunoştinţă că trebuie să aibă banii pentru cofinantare?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Intrebare retorică, eraţi aici, nu eraţi, nici eu nu eram.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule Preşedinte, noi avem şedinţe ordinare, extraordinare şi putem face şi
mai multe şedinţe extraordinare în fiecare luna dacă este cazul, să ajutăm
autorităţile locale să nu piardă banii.
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Referitor la alocările sau contribuţia pe care consiliul judeţean sau prin consiliul
judeţean banii trebuie să ajungă pentru proiecte, că sunt integrate sau că sunt pe
anumite capitole, este normal ca atâta timp cât noi ca şi Consiliu Judetean cu
direcţie de analiză şi de coordonare a autorităţilor publice locale pe care o aveţi în
structura dumneavoastră ca şi executiv, nu avem o situaţie foarte clară asupra
proiectelor pe fiecare localitate de când se doreşte de la iniţiativă, de la studiu până
se semnează contractul, fie că este contract cu finanţare bugetară sau contract cu
finanţare europeană, iar cei care au făcut proiectul, consultanţii şi aşa mai departe
nu au niste jaloane foarte clare când trebuie predaţi banii, cofinanţarea noastră,
cofinanţarea primariei respective, eu sunt convins că şi la viitoarea şedinta mai
facem o rectificare.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu avem de unde să mai dăm bani. Este corect ce spuneţi.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Nu se poate face ordine în aceste proiecte? Pentru că eu sunt convins că nu
există nici o situaţie în ultimii 10 ani pe anumite investiţii, că nu sunt mari
investiţii într-o comună, avem 5-6 categorii, alimentari cu apă, cămine culturale,
poduri drumuri şi şcoli, nu sunt diversificate astfel încât să vedem câţi bani am dat
noi, guvernul sau ei din venituri proprii ca să putem să finalizăm o lucrare.
Sau vin cu proiecte greşite pe care le fac asa cum le fac şi iată că se pomenesc că
soluţia tehnică este depăşită. Nu avem până la ora actuala o situaţie clară cât s-a
emis într-o comună pentru alimentari cu apă, pentru drumuri, pentru şcoli, pentru
camin cultural, 4-5 obiective. Avem o directie care raspunde de autoritatile publice
locale. Aflu că la Căldăraru, staţia de epurare este pusă lângă pârâu, proiectantul nu
ştie că trebuie să ia nişte avize de la mediu de la apele române şi aşa mai departe.
Eu vă rog foarte mult ca de la 1 ianuarie 2015 direcţia respectivă să monitorizeze
pe teren, când venim aici să dăm 40 de milioane să ştim că se face acoperişul. Imi
pare rău că o spun în public dar în anul 2008, primarul din Dârmăneşti a primit
bani de la Guvern pentru o şcoală şi a dus banii la altă şcoală.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Sunt de acord cu dumneavoastră şi de aceea am propus în organigrama
Consiliului Judeţean să înfiinţăm Direcţia de Investiţii căreia să-i dăm sarcini
concrete şi să aibă ca responsabilitate urmărirea investiţiilor şi a finanţării acestor
lucrări la nivelul consiliului judeţean. Să ştim foarte clar ce am început, unde am
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ajuns, care este termenul de execuţie şi care este contribuţia noastră, a consiliului
judeţean.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Postelnicescu Marius, aş vrea să reţineti un lucru şi să verificaţi, cele
trei localităţi ale comunei Căldăraru: Strâmbeni, Căldăraru şi Burdea, cel care a
făcut alimentarea cu apa a distrus toate şanturile comunei din cele trei localităţi şi
nu s-a refacut nici un metru de santier toată apa ajunge în curţile oamenilor.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Poate nu s-a terminat lucrarea. Mergem să vedem despe ce este vorba, nu vom
semna documentele. Vă rog domnule consilier Diaconescu.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, la anexa 4 avem clinica somatologică unde trebuie să
băgăm căldură. Ca să băgăm căldură acolo trebuie să cumparăm centrala, ca să
cumpărăm centrala trebuie să facem proiectare ca să făcem proiectare trebuie să o
avizeze cineva, trebuie să mergeţi şi pe la DISTRIGAZ, de ce nu s-au demarat
aceste proceduri mai devreme?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Clădirea stomatologică din Bulevard se va vinde, ea a fost tăiată de la încălzirea
centrală şi au încheiat un contract cu primaria printr-o firmă, să li se introducă
centrale termice, între timp acea firmă se pare că a dat faliment, există un dosar
penal, iar acolo pentru că toate cabinetele se vând şi ele au căldură, a rămas separat
sediul sindicatului din sănătate care nu are căldură, iar la solicitarea doamnei
Fănică vă propun să-i punem şi dânsei o centrală să aibă căldură, că îngheaţă
femeia iarna acolo, ce să-i facem. Această situaţie a apărut luna trecută, domnul
director m-a informat că cel care a făcut lucrarea nu mai este de găsit, a dat
faliment, se judecă cu primaria, de la primarie nu mai există domnul care urmărea
lucrarea, nu s-au făcut decontările, iar doamna spune ca noi i-am dat spaţiul iar
Consiliul Judeţean este obligat să întreţină acest spatiu care este al lui, şi trebuie să
asigurăm condiţiile. Studiile şi proiectul sunt făcute din păcate de firma care
trebuia să facă lucrarea.
Consult dacă mai sunt intrebari?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abtineri (Bratu Gabriel, Diaconescu
Nicolae Nicuşor, Dobrea Maria şi Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr.231.
-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
organizarea manifestarilor cultural artistice traditionale în perioada sărbatorilor de
iarna 2014 – dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Vă consult dacă aveţi întrebări.
Dl consilier Postelnicescu Marius:
Domnule preşedinte, care este limita de acordare a sprijinului financiar prin care
sunt selectati pensionarii ?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Până la 750 lei.
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. 232.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vreau să vă rog sa fiţi de acord ca şedinţa ordinară să fie pe 22 decembrie şi
nu pe 23 decembrie, deoarece pe 24 decembrie avem zi liberă de la Guvern şi
dacă adoptăm hotărârile să avem timp să le punem în aplicare. Tot pe 22
decembrie, aşa cum ştiţi, este ziua revoluţiei, vreau sa vă invit să participaţi la
depunerea de coroane şi să fim împreună la acest eveniment şi seara să avem
şedinta, o să fie o zi destul de încărcată şi probabil că sedinţa se va ţine la ora
17,00-18,00.
De asemenea pe 22 decembrie i-am rugat pe colegi să fie gata cu această
strategie şi obiectivele, să aveţi timp să vă uitaţi pe ele iar după aprobarea
bugetului împreună cu dumneavoastră, să avem întâlnirea cu primarii şi să
stabilim foarte clar pentru fiecare comuna de la începutul anului sumele
repartizate, să nu fie nevoie să ne mai întâlnim în toate şedintele ordinare sau
extraordinare să modificăm aceste sume, să ştim de la început fiecare primarie
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ce sumă primeşte în anul respectiv, care sunt urgenţele care sunt priorităţile şi
cum putem să încheiem parteneriatele.
Mai avem o informare cu privire la cooperarea între regiunea Argeş şi
Alanya. Săptămana viitoare vom avea o vizita a Asociaţiilor Oamenilor de
Afaceri din Turcia condusă de consilierul preşedintelui Erdogan care vin în
România şi în Argeş, să stabilească parteneriate şi posibilităţi de cooperare în
domeniul protecţiei mediului, turismului montan şi investiţiilor în infrastructură.
Cred că este un pas important şi dacă vom reusi să semnăm documentele de
parteneriat şi domeniile în care să colaborăm, sper că vom demara şi vom
asigura finanţarea unor proiecte importante. In privinţa ADI Molivişu vreau să-i
multumesc domnului consilier pentru proiectul de hotărâre pe care îl propune şi
o să-l prezint în şedinta ordinară.

Vă mulţumesc.
Şedinta s-a încheiat la ora 16,30.

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

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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