CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 09 ianuarie 2014,
în sedinţa extraordinară 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 29 de consilieri, fiind absenţi motivat domnii consilieri Dumitrache Radu,
Mărăşoiu Dorin şi Moise Dumitru 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, d.na
Alisa Ciobanu, director Executiv Direcţia Administraţie Publică Comunităţi Locale,
d.na Dumitrescu Rodica, din partea Direcţiei Tehnice, d.na Roxana Stoenescu, şef
Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, d.na Rădulescu Eliza, şef Serviciul
Resurse Umane, d.l Voicu Constantin, directorul executiv al Direcţiei Economice,
d.na Mincă Ana, din partea Compartimentului Strategii Sinteze Socio Economice
Sănătate, dl. Dumitru Nicuşor, şeful Biroului Informatic, 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, d.na Pally Filofteia, directoare a Muzeului Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti, 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, d.na Pendiuc Gabriela, directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, dl.
Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş.
Dl Preşedinte Tecău grigoreFlorin
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.
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Trecându-se la punctul I al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2015
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl director Voicu Constantin
Acesta este ca o măsura de siguranţă în cazul în care apar decalaje între venituri şi
cheltuieli. Şi anul trecut am avut aceeaşi sumă , n-a fost nevoie să o modificăm.
Dl consilier Prunaru Iulian
La mulţi ani tuturor, un An Nou cu sănătate. Domnule Preşedinte pe mine m-a
convins şi am discutat şi cu colegul Diaconescu dar pentru ceilalţi colegi aş dori
sa-i informez că în raportul dumneavoastră aţi prezentat acestă sumă de
25.221.272,84 lei. Este vorba despre punctul I.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
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. 1.

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acoperirea
deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Suma s-a modificat în ultima clipă.
Dl director Voicu Constantin
25 211 272,84 execuţia la 31.12.2014 a venit azi dimineaţă la ora 9 şi a mai suportat
această modificare de 10 000.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Director, cifrele nu sunt egale, acum un an dar cu 2 ore mai târziu am
votat 19 milioane lei şi acum votăm 25 de milioane. Nu este o problemă asta
,problema este că în raportul dumnevoastră aţi virat acei bani la Trezorerie cu ordin
de plată numărul 4255/ 31 decembrie 2014 şi noi votăm pe 09.01.2015. Daca este
legal din punct de vedere economic, spuneti-le şi celorlalţi colegi că pe mine
aproape m-aţi convins. Nu se potrivesc anii, nu datele.
Dl director Voicu Constantin
Aceste operaţiuni sunt operaţiuni de regalre şi de închidere a conturilor care se
realizează până la data de 31 decembrie. După ce se fac aceste operaţiuni de
închidere a conturilor ,Trezoreria ne înaintează extrasul de cont la 31 decembrie şi
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pe baza lui se dă această hotărâre conform normelor până pe 10 ianuarie care
acoperă deficitul din excedentul anului 2013. Acesta este o procedură strandard
conform normelor metodologice de închidere a exerciţiului financiar. Nu avem
cum să dăm hotărârea înainte de a face operaţiunea de închidere a contului. Faptul
că zicem acolo ordin de plată, acesta este formularul care se utilizează pentru a
face reglarea între conturile respective.
Dl consilier Prunaru Iulian
Totuşi nu este nici o instituţie deschisă în acestă dată.
Dl director Voicu Constantin
Ne pare rău dar pe data de 31 decembrie Trezoreria lucrează. Noi am avut şi ordin
de plată pe 31 decembrie.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Procedurile de soldare le-am înteles, vroiam să întreb pe proiectul de buget pentru
2015 referitor la previziunea pe care noi am apobat-o în prima şedintă din 2014 şi
anume că în anul 2015 vom avea un buget previzionat de 267 milioane lei iar în anul
2016 tot pe acolo, dacă nu avem încă contul de profit şi pierderi aprobat, nu s-au
făcut încă calculele cum putem noi să ştim care vor fi sumele pe care noi le
previzionăm în buget ca venituri şi mă refer aici la secţiunea de dezvoltare tinând
cont că la dezvoltare avem nevoie de bani şi megem din rezerva în bugetul viitor an
de an. Tuturor primarilor li s-a cerut la începutul anului 2014 o situaţie completă şi
corectă pe care au trimis-o şi Finanţelor Publice Argeş, referitor la arieratele care le
au pe toate lucrările în curs de desfăsurare care se finalizează şi care sunt propuse ca
şi studii de solutie SF-uri sau proiecte tehnice. Avem deja de un an de zile din
ianuarie 2014 - ianuarie 2015 o situaţie completă şi clară a autoritaţilor locale, eu cred
ca bugetul de anul acesta trebuie să fie fundamenat astfel încat să nu avem o marjă de
eroare prea mare astfel încât să nu fim în pericol la secţiunea de dezvoltare.
Dl director Voicu Constantin
Referitor la arierate, Consiliul Judeţean nu s-a aflat în situaţia asta niciodată şi nu
cred că v-a ajunge. In ce priveşte situaţia exactă a sumelor care ne sunt necesare
pentru fundamentarea bugetului încă mai asteptăm, nu avem toate cifrele, înca mai
aşteptăm sumele din TVA, s-a schimbat puţin metodologia de alocare a acestor sume
de echilibrare a bugetelor şi încă mai aşteptăm suma din TVA. Probabil că nu va mai
fi TVA de drumuri şi TVA de echilibrare, va fi o îmbinare a TVA-ului la general.
Metodologia arată că undeva, după ce se acoperă minimul la comună, la oraşe s-au
stabilit nişte limite, se vor utiliza odată din IV-ul repartizat şi din TVA-ul de
echilibrare. După 15 zile de la aprobarea bugetului prin hotărâre, Guvernul v-a emite
şi v-a repartiza şi sumele respective din TVA. Aşteptăm şi acestă hotărâre şi sperăm
ca după ce avem toate datele, să fundamentăm cât mai bine, cu ajutorul
dumneavoastră vom încerca să facem întâlniri înainte de a aproba bugetul cu domnul
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Preşedinte. Va fi afişat înainte de centralizare. Probabil înainte de afişare va trebui să
purtăm o discuţie privind modul cum am gândit repartizarea.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
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. 2.

-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
rezultatului final al concursului de management, a planului de management câştigător
şi a contractului de management pentru Muzeul Județean Argeș dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre
Domnule director vă rog.
Dl director Cornel Popescu
Bună ziua. La mulţi ani. Sunt deosebit de onorat şi emoţionat să fiu în faţa
dumneavoastră, sper să-mi acordaţi încrederea. Mă numesc Cornel Popescu, sunt
născut la data de 11 august 1985, am absolvit în cadrul Universităţii Piteşti Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane, specializare Istorie, ca şef de promoţie, master Istoria
Română în context european, în 2011 titlul de Doctor în Istorie în cadrul
Universităţii Valahia din Târgovişte. Am activat în cadrul Universităţii Piteşti ca
asistent universitar şi apoi ca lector la catedra de Istorie Modernă şi Contemporană
unde am predat Istorie Modernă şi Contemporană a românilor, Istoria războiului rece.
Din anul 2011 sunt încadrat la Muzeul Judeţean Argeş fiind responsabil cu expoziţia
permanentă “Muzeul Sportului Argeşean- Campionii” unde am reuşit să organizez o
serie de evenimente şi la 2000 de exponate să ajungem la aproape 3000 de exponate.
Doresc să continui activitatea prodigioasa a foştilor directori domnul Radu
Stancu şi Cristocea Spiridon şi alături de echipa mea sperăm să nu va dezamăgim şi
să fim un adevarat ambasador al judeţului Argeş şi al culturii argeşene.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Am şi eu o întrebare, sunteti tânar şi sunteţi la început în carieră. Am citit un
interviu al fostului director Cristocea cu titlul ’’Dacă aş lua-o de la capăt aş alege o
meserie care să-mi aducă mai mulţi bani’’ dumnevoastră sunteţi la început.
Dl director Cornel Popescu
Eu am făcut totul din pasiune, sunt tânăr, dânsul are o altă înţelepciune, o altă
experienţă de viată, sunt tânăr dar consider că banul nu reprezintă întotdeauna
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elementul principal şi satisfacţia cea mai mare a unui cadru este atunci când pe stradă
te întalneşti cu oameni care îţi poartă recunoştinţa şi-ţi apreciază munca.
Dna consilier Sandu Elena
Noi vrem să-l felicităm, să-i urăm succes, sunt convinsă că schimbul de generaţii sa făcut şi ca vârstă dar şi ca profesie. Este o mândrie pentru noi. Să-i acordăm
încrederea noastră, să-i urăm succes.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore
Vă mulţumesc, îi dorim şi noi succes şi îl rog pe domnul vicepreşedinte Polexe să
organizeze o festivitate oficială de predare şi primire a ştafetei, trebuie să-i mulţumim
şi domnului director Cristocea.
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. 3.
Vă mulţumesc. Să aveti o dupa-amiaza plăcută.
Şedinţa extraordinară s-a încheiat la ora 14.30.

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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