CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 21 noiembrie 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 14,00 domnul Tecău Grigore Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 32 de consilieri, fiind absentă domnişoara consilier Zevedei Denisa Elena şi
absent motivat domnul consilier Vasilescu Mihail, 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, d.na Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii
Internaţionale Tineret, Cultură, d.na Rădulescu Eliza, şef Serviciul Resurse Umane,
d.na 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 Alina Nicolau director producţie ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş R.A., dna Radu Claudia, consilier Preşedinte.

1

Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Consult dacă sunt întrebări, sugestii pentru ordinea de zi.
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.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 31 octombrie 2014 – dl Preşedinte Tecău
Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, am înţeles problema. Îl votăm acum, dar data viitoare dacă nu
putem să-l vedem pe site, nu îl mai votăm.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Am înţeles, dar trebuie să înţelegem şi problema de sănătate a doamnei.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Am înţeles, dar aici este o problemă de organizare, este cineva vinovat, doar nu
este vinovat preşedintele. Doamna făcea parte dintr-un departament. Nu trebuia să
dăm vina pe un om care este bolnav.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu a dat vina nimeni pe nimeni.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Departamentul să-şi ia sancţiunile meritate.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.
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-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
eliberarii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene –
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.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, am spus şi în comisie, şi am o rugăminte ca rapoartele care se
întocmesc pentru hotărâre să fie cât mai concentrate, pentru că de fiecare dată, în
fiecare lună, avem legea, articolele pe care le enumerăm. Să fie cât mai concentrate,
să nu mai scriem trei – patru pagini pentru un traseu.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Noi trebuie să respectăm formatul din punct de vedere legislativ. O să analizăm
propunerea dumneavoastră.
Consult dacă mai sunt observaţii.
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. 223
-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate în vederea
eliberării licenţei de traseu – dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Valabilitatea este până în anul 2019 domnule Ungureanu Romus?
Dl Ungureanu Romus
Da, domnule preşedinte. Aşa este programul.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu spuneam că o să-l discutăm anual?
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Aşa ar trebui, domnule Preşedinte.
Dl Ungureanu Romus:
Este vorba de programul naţional, nu este vorba de programul judeţean de
transport.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Am înţeles. Deci este un program aprobat la nivel naţional.
Dl Ungureanu Romus:
Da. Este un program pe cinci ani.
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. 224
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi a
statelor de funcţii ale aparatului propriu şi unităţilor subordonate, pe anul 2015 .
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. 225
- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
suplimentarea numărului de burse sociale aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 181/30.09.2014 – dl. Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, când vom da aceste burse, că tot aprobăm locuri.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Doamna Stoenescu Roxana, vă rog să daţi mai multe detalii.
Dna Stoenescu Roxana
Banii vor fi primiţi în luna decembrie.
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. 226
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea imobilului Dispensarul Smârdan - teren şi apartamentarea imobilului –
clădire situat în Piteşti str. Smârdan nr. 45A – dl Preşedinte Tecău 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?
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. 227
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul judeţului Argeş, pe anul 2014
– dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, 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
Domnilor colegi, am analizat aseară, după şedinţa de comisie, Programul
actualizat de investiţii, infrastructură din 31 octombrie 2014, la ultima şedinţă, care
acum este inclusă în anexa nr. 3 a acestui proiect de hotărâre.
Nu doresc să comentez acest program de investiţii, dar în anexe, analizând ”n”
pagini, Muzeul de la Goleşti, din întâmplare sau nu, a adunat trei sute de mii într-o
parte, o sută şaizeci de mii în altă parte, alţi patruzeci de mii lei în altă parte cu toate
că în raport se arată că ei au solicitat doar treizeci şi cinci de mii lei, care am înţeles
că ar fi profit, dar vă întreb pe dumneavoastră şi pe colegii care au întocmit
documentele de ce la Teatrul ”Al. Davila” Piteşti au fost alocaţi atât de puţini bani şi
la Muzeul Goleşti s-au dat cinci sute de mii?
Aş dori să văd un raport prin care să se detalieze modalitatea de folosire a banilor,
unde au fost folosiţi pentru reparaţiile de la Muzeul Goleşti.
Am arătat doar un singur exemplu, nu am avut timp să studiez toate paginile pentru
că au fost încărcate abia ieri pe site. Eu, împreună cu cei patru colegi ne abţinem, iar
pentru următoarea şedinţă vă solicit un raport cu cei cinci sute de mii lei folosiţi.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Acum vă dă explicaţiile domnul director Voicu Constantin.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, înainte să explice, aş vrea să pun şi eu o întrebare. Este
inadmisibil, domnule preşedinte, din discuţia cu dumneavoastră, gândeam noi, că pe
anul următor începem să modernizăm, să reparăm teatrul ”Al. Davila” Piteşti. De
asemenea, şi Grădina de vară, Teatrul Aschiuţă, şi văd că se aloca bani foarte puţini
pentru 2015.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu avem bugetul pentru anul 2015.
Dl consilier Prunaru Iulian
Este şi un an aniversar pentru Teatru ”Al Davila” Piteşti, anul 2015.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, sunt foarte puţini bani.
În al doilea rând, problema cu anexa nr. 3, a mai fost discutată de vreo trei – patru
ori. Din acest motiv, domnule Preşedinte, eu şi colegii mei din stânga ne abţinem.
Am discutat cu dumneavoastră, domnule Preşedinte, că ne vom axa pe trei – patru
probleme pe care să le ducem la bun sfârşit. Iar este un program cu bătaie lungă şi noi
nu ştim ce se va face până în anul 2017.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vă rog domnule consilier Sofianu Narcis Ionuţ, spuneţi.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Am discutat şi îmi însuşesc, într-o oarecare măsură, obiecţiunile formulate de
colegii de comisie. Ceea ce am discutat eu ieri cu domnul director, aş dori, şi aici l-aş
ruga şi pe domnul secretar să facă un efort în redactarea actelor şi prezentarea lor
către consilieri ca întotdeauna când se pune problema de cheltuieli bugetare, noi
consilierii să avem acces, fără să mai dăm telefoane, fără să mai intervenim pe lângă
nu ştiu care domn consilier, să avem la mapă detaliat ce presupun aceste alocări
bugetare, pentru a şti ce votăm. Spun acest lucru, pentru că noi votăm pentru
distribuirea unor sume de bani, pentru că din punct de vedere al administraţiei ai nişte
resurse limitate, trebuie să te raportezi şi la oportunitatea alocării acelor sume, cum au
spus şi colegii mei, poate era mai bine să dea mai mult la o instituţie şi mai puţin la o
altă instituţie. Ori noi neavând aceste defalcări şi aceste detalii de execuţii şi rapoarte
care să justifice necesitatea acestor alocări, noi votăm în necunoştinţă de cauză nişte
tabele seci, contabile.
Aceasta ar fi marea rugăminte, ca începând de luna viitoare să avem la dispoziţie
aceste materiale pentru investiţii.
Dl director Voicu Constantin
Vreau să încep cu problema anexei 3, ea reprezintă programul de investiţii al
Judeţului Argeş. Acest program a fost întocmit la începutul anului şi prevede atât
bugetul iniţial când s-au stabilit toate investiţiile la nivelul judeţului Argeş până în
prezent. Toate actualizările care s-au făcut la fiecare şedinţă pe capital, pe investiţii,
s-au actualizat în acest program. De aceea este nevoie ca acest program, de fiecare
dată când intervin influenţe la partea de capital, când vin pe proiecte sume de bani,
când se alocă cum a fost cazul la acestă şedinţa, s-au acordat sume pentru cofinanţare
la dotarea Spitalului Judeţean, toate acestea influenţează programul de investiţii şi
trebuie actualizat. Tocmai de aceea acest program apare. În şedinţa următoare o să
vin doar cu influenţele ce apar în acest program. Acele influenţe se regăsesc în anexa
1 şi 2, nu apare în anexa 3 nici o modificare, se reia programul. În el se intervine doar
cu actualizări, cum am făcut referire şi în raportul acestei hotărâri, la penultimul
aliniat am spus foarte clar ce reprezintă anexa 3.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte îl rugăm pe domnul director să ne spună pe anul 2015, el are
program până în anul 2017.
7

Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Pe anul 2015 nu este aprobat, o să-l aprobăm noi.
Dl consilier Prunaru Iulian:
Domnule Preşedinte, în anexă se spune foarte clar , numărul curent 2=3+4, care
nu exista în anexa, este sărit la 5, 6, 7 ,8, până la 9.
Dl director Voicu Constantin
Acestă anexă, numărul 3, este anexa la bugetul Consiliului Judeţean, tot bugetul se
aprobă pentru anul în curs cu estimările şi cheltuielile din anii anteriori şi cu
prevederea până în anul 2017, aşa este venită macheta la buget. Bugetul în acestă
formă se prezintă şi se înaintează către organele financiare.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Bugetul pe capitole şi pe obiective de investiţii o să-l aprobăm la începutul anului.
Acolo sunt date estimative pe anii viitori pe baza calculelor care s-au făcut în anii
trecuţi. În privinţa Muzeului Goleşti acolo este în derulare un proiect cu finanţare
europeană pe care încercăm să-l implementăm şi până acum, ne-am întors de 2 ori
înapoi, licitaţiile au fost anulate şi a trebuit să suportăm toate cheltuielile, un festival
care s-a desfăşurat anul acesta prin Muzeul Goleşti şi alte cheltuieli de reabilitare
(stiţi că acum un an de zile a fost un incendiu). Teatrul Davila intră în programul
pentru anul acesta după ce votăm acest punct de pe ordinea de zi, însă o să discutăm
despre strategie.
Dl director Voicu Constantin
Vreau să vin cu o precizare: acest program are în vedere şi investiţii ce sunt
multianuale, avem proiecte care se derulează până în 2017. Aici se reflectă şi
creditele de angajament, adică sumele care vor trebui luate în calcul la bugetele
pentru anii viitori. Sunt două surse menţionate şi în antet : I creditele de angajament
şi II creditele bugetare. Se reflectă atât creditele de angajament sumele pentru anul în
curs care sunt egale cu creditele bugetare plus sumele pentru anii viitori care trebuie
luate în vedere, acelea fiind credite de angajament.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule director, nu aţi răspuns, referitor la acestă anexă, de fapt banii se află
într-o casă de bani, iar dumnevoastră îi folosiţi cum doriţi, nu m-aţi convins, 160.000
de lei pe reparaţii la Muzeul Goleşti, unde s-au dus? În concluzie există o puşculiţă şi
luaţi din ea.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Domnule consilier, banii aceştia s-au aprobat la începutul anului pentru Muzeul
Golesti.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Se abţin domnii consilieri
Bratu Gabriel, Cocaină Mihai Andrei, Diaconescu Nicolae Nicuşor, Prunaru Iulian.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu patru abţineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 228
- VIII/1 Trecându-se la punctul VIII/1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind pentru
modificarea Anexei la Hotărârea nr. 209/31.10.2014 privind împuternicirea
Preşedintelui consiliului judeţean pentru semnarea la notar a Contractelor de vânzare
cumpărare a spaţiilor cu destinaţie medicală şi aprobarea clauzelor speciale ale
acestuia – dl. Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Domnule Preşedinte, aseara s-a discutat despre posibilitatea luării în discuţie a unui
proiect de hotărâre, dar eu nu am văzut nici unul, mi se pare absurd să-l aud acum pe
domnul Fulga că s-a votat ceva ce nu am avut, vă rog respectuos şi pe dumneavoastră
şi pe domnul secretar al judeţului să respecte legea, eu pot da un aviz doar pe un
proiect de hotărâre, nu pe discuţii.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu puteţi să-mi cereţi mie un lucru la care eu nu am fost prezent, iar dumneavostră
aţi fost acolo şi având şi un preşedinte de comisie.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Nu a existat niciun proiect de hotărâre pe care să-l fi putut aviza.
Dl consilier Fulga Marian
Nu am votat pe un proiect, am votat pe obiecţiunile care ne-au fost prezentate
aseară în sensul că fiecare şi-a exprimat opiniile. Am analizat cele 5 puncte ale
obiecţiunilor.
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Luaţi procesul verbal de la comisie.
Dl consilier Fulga Marian
Eu nu vorbesc de proiectul de hotărâre, eu vorbesc de obiecţiunile asupra cărora
am discutat.
Dna consilier Sandu Elena:
Aseară aţi avut un punct de vedere domnule consilier.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Se dă aviz pe un proiect de hotărâre existent nu pe discuţii, nu pe ce vom face în
viitor, pentru că nu există un proiect de hotărâre.
Dna consilier Sandu Elena
De ce v-aţi exprimat un punct de vedere domnule consilier, dacă nu era legal şi
corect?
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Pentru că nu exista un proiect de hotărâre pe ordinea de zi.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Nici noi nu l-am avut la comisie acest proiect de hotărâre.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Domnule consilier Diaconescu Nicolae vă rog lăsaţi-mă să conduc şedinţa,
dumneavoastră nu aţi participat la acea şedinţă.
Nimeni nu l-a avut la comisie să-l discute?
Domnule Secretar vă rog faceţi precizări.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel
Referitor la punctul cu privire la vânzarea spaţiilor medicale - acele obiecţiuni ale
Colegiului Medicilor au fost prezentate fiecărei comisii. Este vreo comisie în care nu
s-a discutat acest lucru?
Dl Preşedinte Florin Grigore Tecău
Care sunt modificarile domnule Secretar Judeţ?
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel
Obiecţiunile erau în număr de 5:
1. Modalităţi de plată
2. Graficul de plată al ratelor lunare
3. Modificarea datei plăţilor
4. Dreptul de preemţiune
5. Interdicţia pentru 5 ani de vânzare a spaţiilor
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Dl Preşedinte Florin Grigore Tecău
Ce s-a propus domnule Secretar Judeţ?
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel
S-a propus a se mofica obiecţiunile pentru a se admite punctul 4 şi 5.
Se citesc obiecţiunile de la punctul 4 şi 5.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Domnule Secretar, comisiile Consiliului Judeţean Argeş pot da avize pe obiecţiuni
sau pe proiecte de hotărâri? Ca să putem da un aviz, proiectul de hotărâre trebuie să
existe, am avut aseară la comisie proiectul de hotărâre sau nişte obiecţiuni din partea
unor cetăţeni? Legal nu pot da aviz fără proiect de hotărâre, nu putem să ne jucăm dea legea în Consiliul Judeţean Argeş.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel
În comisiile de specialitate s-a precizat că se va întocmi acel proiect de hotărâre,
acesta a fost întocmit după ce s-a discutat.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Când s-a făcut proiectul de hotărâre?
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel
După ce s-au purtat discuţii.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Aceasta este ordinea de zi pe care am votat-o. Mai există altceva în afară de
punctul 7? Acel proiect ne-a fost prezentat, să facem propuneri, nu să-l votăm.
Dl consilier Prunaru Iulian
Au fost nişte propuneri ale domnului doctor Bănică. Atât a fost.
Dl Preşedinte Florin Grigore Tecău
Comisiile au fost de acord cu obiecţiunile dar nu cu Proiectul de Hotărâre.
S-a citit proiectul?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Nu.
Dl consilier Fulga Marian
Aseara în comisie am discutat cele 5 obiecţiuni şi am fost de acord cu cele 2 puncte
să adoptăm în forma propusă de medici. Proiectul de hotarâre a fost făcut după
terminarea şedinţei şi nu am apucat să dăm aviz.
Dl Preşedinte Florin Grigore Tecău
V-aţi exprimat punctul de vedere aseară?

11

Dl consilier Fulga Marian
Ne-am dat acordul asupra obiectivelor, punctul de vedere al fiecărui coleg a fost
consemnat în procesul verbal şi ni s-a spus că se va veni cu proiect de hotărâre astăzi
în şedinţa de consiliu.
Dl consilier Bica Dănuţ
Într-adevăr este un viciu de procedură, ar trebui făcută o şedinţă extraordinară, de
fapt nu se discută obiecţiunile, ci trebuie dat un proiect de hotărâre.
Dl consilier Manu Dan Constantin
Cred că această discuţie a fost cea mai laborios făcută în toate comisiile. Colegii au
dreptate că nu a fost un proiect redactat. Eu vorbesc în numele comisiei mele, nu ştiu
dacă la celelalte comisii au fost reprezentanţi de la Colegiul Medicilor. La comisia
K3 s-a aprobat şi s-a discutat în unanimitate scoaterea celor 2 clauze. Vă propun un
singur lucru, viciu procedural tehnic că nu aţi avut proiectul scris, dar am înţeles că
dumneavoastră v-aţi dat acordul pentru eliminarea celor 2 puncte din cele 5. Am şi eu
o întrebare colegială - vrem să mai tergiversăm, să mai facem o extraordinară sau o
ordinară peste o lună, să îngrădim un drept care de fapt noi l-am bătut în cuie în
şedinţa precedentă de a semna un contract notarial, iar colegii mei medici nu pot intra
în posesie? Dacă doriţi să ne cramponăm procedural, cu mare drag, fără nici o
problemă.
Dl consilier Ştefan Adrian
Nu înţeleg de ce colegul meu Diaconescu Nicolae Nicuşor dă dovadă de
inconsecvenţă. În şedinţa pe care am avut-o, dânsul a fost de acord cu acest punct,
doar că se abţine la nr. 7, actualizarea bugetului. Astăzi are alte păreri, îmi pare rău
dar nu-l înţeleg.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnul Preşedinte eu n-am vorbit de proiect, ci de obiecţiunile avute de colegi.
Dl consilier Prunaru Iulian
Noi aseară am discutat doar modificarea hotărârii nr.209/31.10.2014, intervenim pe
opţiunea dl. Bănică la fel cum a spus şi dl.Secretar General la punctele 4 şi 5, aseară
nu era tot materialul, proiectul de hotărâre nu era.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ
Pentru domnul Secretar care răspunde de legalitate –există în procesul verbal al
vreunei comisii menţiunea “ se avizează favorabil proiectul de hotărâre?
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Dl Secretar Judeţ Voica Ionel
În şedinţele comisiilor de specialitate s-au discutat aceste probleme, am spus că se
va întocmi proiectul după şedinţă.
Dl Preşedinte Florin Grigore Tecău
Dumneavoastră v-aţi dat avizul ca cele două modificări să fie cuprinse în proiectul
de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Nu s-a pus la dispoziţie nici un proiect.
Dl Preşedinte Florin Grigore Tecău
Înţeleg că a devenit un punct de interes faptul că nu a existat acest proiect de
hotărâre şi că nu este legal să-l aprobăm dacă nu s-a dat aviz în comisie.
Supun la vot amânarea acestui punct pentru şedinţa ordinară din decembrie.
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Şedinta s-a încheiat la ora 15.00.

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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