CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30 ianuarie 2015,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 14,00 domnul Grigore Florin Tecău, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 32 de consilieri sunt
prezenţi 30 de consilieri,lipsind motivat domnii consilieri Bica Dănuț și Nicolaescu
Marius 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. Popescu Cornel 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, dna Radu Claudia, consilier
Preşedinte.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Înainte de a începe şedinţa, aş dori să vă spun că, în conformitate cu
regulamentul de desfăşurare a şedinţelor de consiliul judeţean, preşedintele are
dreptul să dea cuvântul consilierilor judeţeni la cerere prin ridicare de mână şi am
să-i rog pe colegii mei să dea dovadă de respect faţă de ceilalţi colegi şi să nu mai
vorbească neîntrebaţi. Există prevedere în regulament pentru preşedinte să propună
sancţiuni pentru cei care nu respectă regulamentul şedinţelor. Am să fac începând
de săptămâna viitoare propuneri de sancţionare a colegilor care nu respectă
regulamentul. Vă mulţumesc.
Dl consilier Marius Postelnicescu
Înainte de ordinea de zi, domnule Preşedinte, referitor la cele două proiecte
de hotărâri pe care noi în decembrie le-am aprobat şi anume cei doi colegi
consilieri care nu mai fac parte din consiliul judeţean, ce facem? Pentru că mă
aşteptam ca la această şedinţă să se rezolve această problemă.
Dl consilier Narcis Sofianu
Domnule Preşedinte, tot pentru punctul diverse solicit completarea ordinii de
zi cu o informare privind derularea proiectului Molivişu, cu o scurtă expunere,
dacă sunteţi de acord.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Vă consult dacă mai aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea de zi.
Dacă nu sunt, supun la vot ordinea cu adăugarea punctului privind proiectul
Molivişu? Cine este pentru? Împotrivă? Abtineri? Ordinea de zi a fost aprobată
cu două abţineri.( Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău şi dna consilier Elena Sandu)
Eu mă abţin pentru că, în conformitate cu regulamentul, propunerile
consilierilor pentru ordinea de zi se fac cu o şedinţă anterior dar, având în vedere
că este un subiect arzător sunt de acord să–l ascultăm pe domnul consilier.
În privinţa răspunsului pe care trebuie să-l dau domnului consilier
Postelnicescu, vreau să menționez următorul lucru: având în vedere hotărârea
Curţii Constituţionale privind O.U.G nr.55 / 2014 şi având în vedere că există câte
două cereri pentru ocuparea acestui post din partea a două partide sau două alianţe,
pentru faptul că în comisia de validare nu sunt decât 4 membri şi regulamentul
spune că o comisie poate funcţiona numai cu număr impar de membri, am hotărât
împreună cu liderul dumneavoastră de grup să trimitem o scrisoare Autorităţii
Electororale şi Avocatului Poporului prin care să se clarifice modul de completare
a locurilor în consiliul judeţean şi în momentul în care primim răspuns a doua zi
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voi convoca şedinţă ordinară cu completarea locurilor în consiliul judeţean şi
alegerea vicepreşedintelui.
Dl consilier Narcis Sofianu
Domnule Preşedinte, colegul Marius Postelnicescu se referea la situaţia
validării mandatului domnului Bănică Gheorghe, iar în această şedinţă trebuia să
venim cu o completare a comisiei de validare, nu să aşteptăm un răspuns de la
Bucureşti, am discutat cu domnul secretar şi putem să introducem pe ordinea de zi
a unei şedinţe extraordinare, la domnul Bănică nu există probleme.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Ba da, există probleme, pentru că şi PSD-ul are propunere pe domnul
Meleşteu.
Dl consilier Narcis Sofianu
Atunci nu există problemă pentru că PNL-ul este de acord cu propunerea
pentru domnul Meleşteu. Liderul PNL am fost ales eu din partea Partidului Liberal.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Domnule consilier vă aştept la discuţii pentru a clarifica problema partidului.
Supun la vot ordinea de zi cu amendamentul pe care l-am spus, ultimul
punct să fie completat cu raportul pe care vrea să-l facă domnul consilier Sofianu
Narcis.
Dl consilier Nicolae Nicuşor Diaconescu
Domnule Preşedinte, am făcut o cerere pentru un proiect, este vorba de un
audit extern la Molivişu, l–am înregistrat pe 12.01.2015 şi am cerut să fie pe
ordinea de zi astăzi, dumneavoastră veţi face astăzi o expunere de ce n-a intrat pe
ordinea de zi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Din motivul pe care l-am spus mai devreme, propunerea unui consilier
judeţean pentru ordinea de zi se aprobă cu o şedinţă înainte. Astăzi trebuie expus
de dumneavoastră, în şedinţa îl aprobăm şi-l propunem pe ordinea de zi pentru
şedinţa ordinară de luna viitoare. Convocarea şedinţei ordinare şi ordinea de zi la o
şedinţă ordinară este atributul preşedintelui.
Consilierii judeţeni pot propune puncte de ordinea de zi cu o şedinţă
anterioară, se aprobă cu majoritatea de vot şi se introduce în şedinţa următoare pe
ordinea de zi. În privinţa auditului proiectului Molivişu sunt total de acord să
facem un audit extern. Atenţie eu ca preşedinte al consiliului judeţean nu voi
semna acest serviciu, pentru că în cadrul A.D.I. Molivişu există 4 parteneri, nu pot
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eu Consiliul Judeţean unul din parteneri, să impun celorlalţi 3 să facem un audit. În
primul rând trebuie să luăm aprobarea tuturor partenerilor pentru acest audit, apoi
consiliul judeţean sau cel care propune acest audit să găsească sursa de finanţare şi
să asigure finanţarea auditului. Eu sunt total de acord să facem audit extern dar
trebuie respectată legea. Vă mulţumesc.
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 22.12.2014. - Dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Procesul - verbal a fost însuşit de toţi consilierii desemnaţi de partide. Consult dacă
aveti neclarităţi? Înteleg că nu sunt. Supun la vot procesul - verbal – cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Procesul - verbal sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 09.01.2015. – Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Procesul - verbal a fost însuşit de toţi consilierii desemnaţi de partide. Consult
dacă aveti neclarităţi? Înteleg că nu sunt.
Supun la vot procesul - verbal – cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Procesul - verbal sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.
- III Trecându-se la punctul III 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 județene. - Dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2 ,K3 ,K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Consult dacă 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. 4.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Strategic pentru anul 2015 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului
Argeş. - Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări?
Dl consilier Cornel Lazăr
Domnule Preşedinte, majoritatea lucrurilor s-au clarificat în comisii. În acest
an, solicitările Inspectoratului Județean de Poliție sunt foarte mici, este o diferenţă
mare faţă de problemele actuale şi s-a cerut o anumită sumă în amendament, pentru
că suma este de cel puţin 40.000 lei şi avem situaţia în care mai există posibilitatea
să venim cu sprijin dacă dânşii solicită.
Dl consilier Narcis Sofianu
Domnule Preşedinte, noi aseară în comisia juridică am discutat despre faptul
că în mod inexplicabil nu s-au virat anul trecut o sumă aprobată de către consilierii
judeţeni şi nu au fost informaţii despre acest demers. Cei de la comisia juridică
aşteaptă o explicaţie despre acest lucru.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
ATOP-ul funcţionează pe baza unui regulament şi a unor documente
aprobate de Consiliul Judeţean Argeş care spune că finanţează proiecte pe care le
delurează organele de ordine publică. Banii care nu au fost alocaţi anul trecut se
referea la reparaţii, întreţinerea şi achiziţii de anvelope pentru maşinile poliţiei. Nu
există un astfel de proiect la nivelul Poliţiei Judeţene care să înglobeze aceste
cheltuieli. Având în vedere că nu respectăm regulamentul de funcţionare şi de
sprijin financiar al ATOP, nu s-a putut acorda aceste sume.
Dna consilier Elena Sandu
Domnule Preşedinte, îl rog pe colegul Sofianu atunci când face o afirmaţie
să vorbească în numele dânsului ca membru al comisiei juridice, eu şi dl Lazăr nu
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putem cere acest lucru. Atunci când comisia ia o hotărâre avem preşedintele
comisiei care poate să spună punctul de vedere al comisiei.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Regulamentul spune acelaşi lucru, anume că preşedintele comisiei respective
prezintă punctul de vedere al comisiei. Vă mulţumesc.
Dl consilier Nicolae Nicușor Diaconescu
De la începutul mandatului de consilier judeţean încerc să-i conving pe
preşedintele ATOP şi pe ceilalţi colegi care fac parte din comisie să vină cu fapte
concrete. Pentru ce este înfiinţată această autoritate şi ceea ce au făcut? Nici până
astăzi n-am văzut un raport detaliat cu ceea ce dânşii au făcut. Se doresc doar bani,
vrem să vedem rezultate. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Înainte de a-l ruga pe domnul preşedinte ATOP să vă dea răspunsul, vreau
să vă spun că săptămâna trecută la Focşani am avut o întâlnire cu preşedinţii
consiliilor judeţene, un punct de analiză a fost şi funcţionarea autorităţilor
teritoriale de ordine publică la nivel judeţean. Judeţul Argeş este pe locul 17 la
nivel naţional din punct de vedere al finanţării şi al sprijinului acestei autorităţi.
Noi prin regulamentul de funcţionare şi alocare a sumelor care a fost aprobat
de consiliul judeţean finanţăm proiecte ATOP şi cred că ne-am şi respectat această
îndatorire şi am derulat proiecte importante pentru ordinea publică la nivelul
judeţului.
Vreau să vă mulţumesc pentru aprobarea acestui raport şi pe plan strategic pentru
că eu îl consider un punct important în ceea ce priveşte ordinea publică la nivelul
judeţului, am avut realizări deosebite în ceea ce priveşte răspândirea drogurilor la
nivel judeţean, de asemenea copiii fără părinţi şi alte proiecte desfăşurate prin
poliţie.
Dl consilier Cornel Lazăr
Domnule Preşedinte, la rugămintea domnului Diaconescu am prezentat un raport
de activitate pe anul trecut. Conform regulamentului nostru de funcţionare
semestrial trebuie să venim în faţa dumneavoastră cu o informare privind
activitatea ATOP. În luna martie vom veni cu o informare privind activitatea
pentru primele 3 luni ale anului 2015.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Consult dacă mai aveți întrebări? 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 în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr. 5.

-VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe
anul 2015. - Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 și secretarul județului și-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveți întrebări?
Dl consilier Iulian Prunaru
Domnule Preşedinte, dacă avem toate documentele firmei astăzi şi director
pe Funie Cristinel iar contabil şef economist pe Stavarache, am înţeles că şi la
cealaltă unitate avem tot un Stavarache contabil şef dar, director pe dl. Mânzână.
Când primim acelaşi documente detaliate şi de la cealaltă firmă şi să le comparăm
şi noi?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Când le va veni rândul.
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.6.
-VITrecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii Convenției de parteneriat cu Asociația „Paraschiva” – Centrul de zi
„Paraschiva” . - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări?
Dl consilier Narcis Sofianu
Domnule Preşedinte, mă bucur că putem acorda sprijin acestor asociaţii,
rugămintea mea faţă de executiv este ca să preîntâmpinăm problemele ce au fost la
asociaţia Paraschiva, multă vreme nu au ştiut că le acordăm o astfel de susţinere.
Ar trebui să existe mai multă publicitate, mai multă transparenţă pentru anul viitor
pentru a ajuta aceste asociaţii. Sper ca pe viitor cei de la Direcția Generală de
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Asistență Sociala și Protecția Copilului să contacteze asociaţiile şi să-i informeze
de sprijinul nostru.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
În conferinţa de presă de săptămâna viitoare am să-l rog pe domnul Voicu şi
dl Macovei să informeze presa de toate aceste facilităţi şi modul de colaborare a
consiliului judeţean cu societăţile non profit şi să putem găsi soluţii pentru a ajuta
şi a sprijini aceste asociaţii.
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.7.
-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii Convenției de parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți
cu Autism – Filiala Argeș - Centrul de zi „Ajută–mă să fiu ca tine ” .- Dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă 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 in unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.8.
-VIIITrecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Proceselor verbale de negociere a prețurilor de vânzare a spațiilor cu destinație
medicală din cadrul Policlinicii Stomatologice. - Dl. Preşedinte Tecau Florin
Grigore a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebari?
Dl consilier Iulian Prunaru
Domnule Preşedinte, colegii mei de la comisia juridică cunosc acest lucru,
vă pun întrebarea pentru a fi consemnat răspunsul în procesul verbal de şedinţă,
aseară am observat că un singur cabinet de la parter 160, în loc să fie vândut la
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CMI, acest cabinet este vândut la două societăţi comerciale de tip S.R.L. Aş dori să
se consmneze dacă şefii sunt medici stomatologi şi să rămână acel cabinet, cabinet
stomatologic şi să nu i se schimbe destinaţia. Vă mulţumesc.
Dl consilier Nicolae Nicușor Diaconescu
Domnule Preşedinte este vorba de medicii stomatologi sau şi de tehnicieni
stomatologi?
Dl consilier Nicolae Velcea
Numai medici stomatologi, deoarece pentru tehnicieni nu s-a trecut la etapa
de vânzare.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Consult dacă mai 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 două abţineri (Postelnicescu Marius și
Velcea Nicolae). S-a adoptat Hotărârea nr.9.
-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse în Contractele de vânzare
cumpărare a spațiilor cu destinație medicală din cadrul Policlinicii Stomatologice
și împuternicirea Președintelui consiliului județean pentru a semna la notar
Contractele de vânzare cumpărare. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, K3,K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult daca 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 2 abtineri (Postelnicescu Marius și Velcea
Nicolae). S-a adoptat Hotărârea nr.10.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Mă abțin si eu deoarece fac parte din comisia de contestații.
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-X-

Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării proiectului “Centrul Europe Direct Argeș” pe anul 2015. Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K4, K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Cu privire la acest proiect, trebuie să vă spun că din punct de vedere al aplicării
proiectului suntem pe primul loc la nivel naţional în ce priveşte derularea şi
desfăşurarea acestui proiect, 25 de localităţi având acces la acest proiect, contact
permanent la internet cu U.E. pot primi răspunsuri şi pot să se informeze de la
nivelul U.E. şi a Comisiei Europene. Este un proiect pe care eu îl consider o reuşită
mai ales pentru tinerii şi pentru locuitorii din mediul rural.
Consult dacă 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.11.
-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene, pe anul
2015. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aş dori să fac o precizare că, prin votul preşedinţilor consiliilor judeţene, am
fost nominalizat ca membru supleant în această adunare împreună cu preşedintele
Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi vom reprezenta Uniunea Consiliilor Judeţene în
această adunare. Sper să fie un lucru pozitiv pentru Argeş şi să aducem cât mai
multe soluţii pentru problemele din Argeş.
Consult dacă 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.12.
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-XIITrecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor
Francofone, pe anul 2015. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult daca sunt 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 in unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.13.
-XIIITrecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației pentru Asociația Regiunilor și Orașelor din Europa pentru
Cultură „Les Rencontres” , pe anul 2015. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a
spus:
Comisiile K1 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări?
Dl Consilier Marius Postelnicescu
Cunosc activitatea celor două asociaţii despre care s-a vorbit anterior dar
despre aceasta nu, spre regretul meu. Am auzit că această asociaţie ar fi fost
înfiinţată la propunerea colegului nostru Fulga Marian.
Dna Director Roxana Stoenescu
Este adevărat, iniţiativa aparţine domnului consilier Fulga, la momentul
respectiv au fost derulate nişte proiecte culturale împreună cu teatrul Alexandru
Davila dar în ultimii ani nu s-a mai participat la această asociaţie din lipsa
fondurilor. Avem o cotizaţie care trebuie plătită în calitate de membru, dacă nu se
plăteşte pierdem această calitate.
Dl consilier Narcis Sofianu
Dacă tot plătim ar trebui să încercăm să fim prezenţi în activitate.
Dl consilier Marian Fulga
Am discutat şi aseara la comisie, acolo unde plătim cea mai mică cotizaţie
s-a luat atitudine în condiţiile în care în Adunarea Regiunilor Europei au participat
foarte mulţi dintre noi şi am rămas surprins că în cadrul Adunării Regiunilor
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Europei nu s-a întâmplat nimic din partea consiliului judeţean şi totuşi am plătit o
cotizaţie de 6000 de euro. Este adevărat că Adunarea Regiunilor Europei este o
asociere facultativă la nivelul Comisiilor Europene şi la Parlamentul European, dar
eu cred că are rolul ei bine determinat acolo şi ar fi o participare mai serioasă şi
desemnarea unor delegaţii de a participa la Comisiile ordinare sau orice activitate
în cadrul acestei asociaţii. Observăm că de când am intrat în U.E. şi pe fondul
crizei nu mai avem acest gen de abordări, nu mi se pare normal în condiţiile în care
trimitem nişte ansambluri folclorice în diferite colţuri ale lumii şi nu ştim de
participarea lor.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
În privinţa asociaţiei, anul trecut am avut activitate şi am desfăşurat
activitate, am fost reprezentantul judeţului Argeş la această întâlnire, am ales
preşedintele asociaţiei, am avut discuţii.
Eu cred că este bine să ne facem cunoscuţi la nivelul Europei şi pentru
această sumă putem să derulăm programe, să ne facem cunoscuţi, suntem deja
membri şi putem să ne promovăm, sunt de acord să facem această acţiune mai ales
că la punctul 23 domnul consilier Sofianu o să vă prezinte o propunere care poate
să se înscrie în acest program.
Consult dacă mai 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.14.
-XIVTrecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea rețelei școlare a învățământului special liceal/postliceal din județul
Argeș pentru anul școlar 2015 – 2016”. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Comisiile K4 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări?
Dl consilier Fulga Marian
Domnule Preşedinte, o întrebare colaterală apropo de acest punct pe ordinea
de zi legată de stadiul în care se derulează lucrările la centrul de la Ştefăneşti.
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Director Centrul Stefanești:
Domnule Preşedinte în acest moment, unitatea noastră este în faza de
evaluare a ofertelor în vederea încredinţării lucrărilor. Sperăm ca la jumătatea lunii
februarie să putem încheia raportul, ultima şedinţă este în data de 11 februarie iar
la 01 martie sperăm să începem lucrările. Conform proiectului lucrările durează 6
luni şi la 31 decembrie este termenul final.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Conslt dacă mai 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.15.
-XVTrecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
management la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş. Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K4 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebari?
Dl consilier Marius Postelnicescu
Domnule Preşedinte n-am înţeles la cap.2 organizare şi funcţionare comisie
de concurs, art.5, alin.1 citez : “ Comisia de concurs denumită în continuare
comisie este alcătuită din reprezentanti ai autorităţii o treime şi din specialişti în
domeniul de activitate al instituţiei în proporţie de 2/3 specialiştii vor fi din cadrul
instituţiei subordonate, specialişti în activitatea de cultură din cadrul subordonate
sau pot fi şi experţi?
Dna Roxana Stoenescu
La celelalte concursuri organizate am solicitat experţi de la alte instituţii de
stat.
Dl consilier Nicolae Nicuăor Diaconescu
Domnule Preşedinte s-au dat examene până în prezent la Muzeul Judeţean,
la Bibliotecă, Teatru, mai sunt 2 examene Goleşti şi Brătianu, punctul forte fiind
Goleşti unde există un proces pe rol, sperăm că şi acest proces se va termina.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Consult dacă mai 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. 16.

-XVITrecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări cultural-artistice,
științifice, sportive și sociale pe anul 2015, ce vor fi organizate și sprijinite de
Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum și a nomenclatorului
de materiale ce vor susține aceste activități. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a
spus:
Comisiile K1, K4 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Am să o rog pe d-na Roxana Stoenescu şi pe directorii de instituţii culturale
subordonate Consiliului Judeţean Argeş să vină să prezinte miercuri la conferinţa
de presă acest program şi pentru presă şi pentru cetăţenii judeţului alături de dl
Macovei care va prezenta modul de colaborare şi parteneriatele cu O.N.G-urile.
Consult dacă 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.17.
-XVIITrecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea metodologiei de acordare a finanțării nerambursabile de la bugetul local,
alocate pentru activități non- profit de interes general, conform Legii nr.350/2005
și pentru proiectele structurilor sportive în anul 2015. - Dl Preşedinte Grigore
Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.18.
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-XVIIITrecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești . - Dl.
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K4 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.19.

-XIXTrecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
înființarea Casei de Tip Familial Câmpulung. - Dl. Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Comisiile K1, K3 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sumnt 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.20.

-XX-

Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș. – Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K3 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă 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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.21.
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-XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
înlocuirea unui membru al Consiliului de Administrație și al Comitetului de Audit
la Regia Autonomă Județeană de Drumuri R.A. – Dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Comisiile K2, K3 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Domnule director Ivaşcu Sorin vă rog să prezentaţi materialul.
Dl Director Sorin Ivaşcu
La nivelul ministerului s-a organizat concurs pentru ocuparea acestei funcţii
de membru în consiliul de administraţie la mai multe regii printre care şi a noastră.
În urma concursului, doamna Cerasela Andreescu a câştigat. Am dori să o
cunoaşteţi.
Dna economist Cerasela Andreescu
Bună ziua. Mă numesc Cerasela Andreescu, sunt angajată a Ministerului
Finanţe Publice, sunt din Piteşti am terminat Liceul Economic din Piteşti, am făcut
Academia de Studii Economice, am lucrat 16 ani în domeniul financiarcontabilitate, 4 ani în Ministerul Economiei şi trei ani pe Fonduri Europene, iar de
3 ani lucrez în Ministerul Finanţelor Publice la Direcţia Generală de Legislaţie şi
Reglementare în Domeniul Arhivelor Statului. Serviciul Transporturi, lucrăm
inclusiv cu inventarul centalizat al domeniului public al statului ne ocupăm de
monitorizarea cu FMI-ul.
Dl consilier Nicolae Nicușor Diaconescu
Domnule Preşedinte am înţeles de la comisie că noi nu avem dreptul să
numim membru de la Direcţia de Finanţe Argeş și numai de la Ministerul de
Finanţe. Bine ar fi ca acest consiliu de administraţie al Direcţiei Judeţene de
Drumuri să fi fost format numai din oamenii noştrii, nu de la minister că nu ne
ajută cu nimic.
Dl consilier Marius Postelnicescu
Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră aţi venit pe Ordonanţa de Guvern
109/2011 corporativă, unde sunt nişte criterii de incompatibilitate, ca şi cerinţă
printre altele, experienţă, competenţă.
Asta mă interesa dacă a fost examen sau o selecţie de dosare.
Dna economist Cerasela Andreescu
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Nu, nu a fost o selecţie de dosare, s-a organizat un concurs pe Ordonanţa de
Guvern 109/2011 corporativă, s-a ţinut în cadrul Ministerului de Finanţe, putea
participa orice angajat al Ministerului de Finanţe, se depune dosarul, trebuiesc
îndeplinite anumite condiţii, se susţine examenul în faţa unei comisii şi în cazul
care eşti admis se face ordin al Ministerului Finanţelor Publice şi în urma acestuia
şi la iniţiativa dumneavoastră m-am prezentat aici.
Dl consilier Iulian Prunaru
Domnul Preşedinte aşa cum am discutat şi la comisia juridică, am solicitat şi
s-a consemnat şi în procesul verbal al comisiei care este semnat, ca doamna să fie
validată în prezenţa preşedintelui consiliului de administrare al regiei noastre,
pentru că acest domn Başulescu nu se prezintă la comisie. Eu aseară la comisie am
prezentat două trasee din sudul judeţului iar astăzi am fost pe un altul, şi aş dori
să-mi daţi cuvântul la închierea acestui punct înainte de a se supune la vot, să vă
prezint trei zile de deplasare în judeţ, deoarece am foarte multe lucruri de spus şi
foarte grave.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecau
În privinţa domnului Başulescu, vreau să vă spun că ieri am avut întâlnire cu
dânsul, din păcate astăzi este convocat la Sinaia să prezinte punct de vedere al
Ministerului Transportului cu privire la master-plan alături de domnul Ministru
Ioan Rus, a trebuit să fiu de acord să fie acolo pentru că este vorba de interes
naţional.
Dl consilier Iulian Prunaru
În data de 27.01.2015 m-am deplasat pe DN 65, v-am solicitat pentru acest
traseu care este nu drum naţional ce leagă Costeşti-ul de Roşiorii de Vede, o
dovadă că eu mă ocup de zona de la Costeşti până la Miroşi şi nu mi s-a dat.
Domnule preşedinte acel district care se află, spuneţi dumneavoastră în comuna
Buzoieşti, se află în realitate în Vulpeşti, dacă celălalt district se află în localitatea
Martalogi, com. Hârsesti, com.Buzoiesti nu apare nicăieri. Domnule Preşedinte,
domnul Mânzână controlează tot, niciodată nu a fost în faţa noastră sau a
dumneavoastră din 2012. Am constatat la acest district: gardurile s-au furat în
totalitate, a rămas decât fundaţia de beton, utilajele nu au fost folosite niciodată, nu
au mai mult de 3 camioane de nisip. Domnule Preşedinte eu am venit şi luni şi
marţi şi miercuri, oamenii au plecat acasă nu şi-au făcut treaba. Doamna
economist, dacă vă deplasati acolo vă rog să vă feriţi de clădire, ţiglele cad în
continuu, am chemat pe vice-primar, eu merg acolo ca şi membru AGA. Domnule
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Preşedinte am mers şi pe drumul 65 Piteşti-Slatina-Craiova, pe Valea Cotmenei
vizitând 4 comune Lunca Corbului, Stolnici, Hârseşti, Bârla, toate drumurile
judeţene nu au fost dezăpezite anul acesta deloc, cantitatea de pietriş, nisip la
Martalogi, com.Hârseşti este foarte mică, aceşti oameni n-au făcut nimic pe nici un
drum judeţean din sud de săptămâni, nu înţeleg de ce acesti oameni nu ies la
muncă, deoarece cei de la drumuri muncesc şi pe DN65 şi DN 65A, de ce în
anumite locuri se poate şi în alte nu. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Consult dacă mai aveți 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 2 abţineri. (domnul Diaconescu Nicolae
Nicuşor şi Prunaru Iulian ) S-a adoptat Hotărârea nr.22.
-XXIITrecându-se la punctul XXII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
transmiterea sectorului de drum național din proprietatea publica a statului și din
administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Argeș și
în administrarea Consiliului Județean Argeș, precum și declasarea tronsonului de
drum național DN 73D cuprins între localitațile Ciumești (km 0+000) și Valea
Stânii (km 9+670) din categoria funcțională a drumurilor de interes național și
încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean– Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K2 , K5 și secretarul județului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, de ce nu s-au făcut 2 proiecte de hotărâri?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Încă o dată vă spun că Direcţia Juridică a Ministerului Transporturilor ne-a
dat acest model şi conform modelului vă propun să adoptăm acest proiect de
hotărâre, dacă îl modificăm nu intră în Hotârârea de Guvern aşa mi s-a cerut de la
Ministerul Transporturilor aşa vă rog să-l aprobăm.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.23.
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XXIII

Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi – Diverse - Dl. Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Înainte de a trece la diverse, proiectul de buget a fost afişat şi pus pe site-ul
consiliului judeţean, săptămâna viitoare vom avea o dezbatere publică, invităm
cetăţenii, presă, primarii pentru a prezenta modul în care gândim acest proiect
înainte de a intra cu el în şedinţă să-l aprobăm. Vă stau la dispoziţie să dicutăm.

-XXIII-I
Trecându-se la punctul XXIII-I al ordinii de zi - Raport privind activitatea
Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș pe anul 2014. - Dl. Preşedinte Grigore
Florin Tecău a spus:
Domnule director vă rog să prezentaţi raportul.
Dl Director Adrian Macovei
Este vorba de un raport al activităţii comisiei pentru protecţia copilului
Argeş, date statistice şi principalele noastre activităţi, comisia este un organ de
specialitate al consilului judeţean căruia noi îi asigură lucrări de secretariat. Anul
trecut au fost 31 de şedinţe, 2 ordinare şi 1 extraordinară, iar de anul trecut prin
hotărâre de consiliu putem avea 2 şedinţe ordinare şi 2 extraordinare. Acolo aveţi
principalele activităţi ale comisiei, evaluări, este o informare privind activitatea
acestui organism.
-XXIII-II

Trecându-se la punctul XXIII-II al ordinii de zi – Raport privind copiii
părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș în
anul 2014. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Domnule director vă rog să prezentati raportul.
Dl Director Adrian Macovei
Este tot o informare, în ceea ce priveşte stadiul copiilor abandonaţi în
maternităţi, ca o concluzie din 2004 şi până în 2014 numărul lor este în scădere,
înseamnă că măsurile de prevenţie şi-au atins scopul, am avut 19 copii părăsiti faţă
de 90 copii acum 10 ani.
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-XXIII-III

Trecându-se la punctul XXIII-III al ordinii de zi - Prezentarea inițiativei
privind înființarea Asociatiei „ Produs de Argeș – Muscel ”. - Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecau a spus:
Rog iniţiatorul acestui proiect de hotărâre să prezinte conţinutul acestei hotărâri.
Dl consilier Narcis Sofianu
Aş dori să informez colegii cum s-a născut acest proiect, în noiembrie 2014
ca în fiecare an am fost la EXPO INDAGRA şi am găsit un singur producător
tradiţional din Argeş iar, lângă cel din Argeş erau 25 de producători tradiţionali din
Cluj, ce erau susţinuţi de Asociaţia Produs de Cluj, înfiinţată de Consiliul Judeţean
Cluj în colaborare cu alte instituţii.La nivelul judeţean deşi este un potenţial uriaş
în zona Argeş-Muscel, nu există o asociaţie care să-i susţină pe aceşti producători
tradiţionali. Am venit cu această iniţiativă inspirată de o experienţă ce activează în
judeţul Cluj.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.24.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Ultimul punct pe ordinea de zi, domnul consilier Sofianu Narcis doreşte să
facă o informare despre proiectul Molivişu.
Dl consilier Narcis Sofianu
Referitor la Molivişu, eu solicit să fim mai bine informaţi referitor la acest
proiect, am văzut că prin hotărârea nr.164/2014 a Curţii de Apel Piteşti a fost
respinsă cererea de chemare în judecată formulată de ADI Molivişu împotriva
Ministerului Dezvoltării Regionale, a pierdut ADI Molivişu din păcate în mod
ciudat, pe motivul că s-a depus prea târziu. Aş dori mai multă transparenţă şi să-i
susţinem prin asistenţa juridică şi să ducem litigiul în favoarea ADI Molivişu.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Acum 2 săptămâni s-a mers la Molivişu şi le mulţumesc tuturor celor care au
fost prezenţi, probabil luni-marţi vom fi cu domnul Bârlă şi domnul Dârzan la
Ministerul Dezvoltării , trebuie să vedem cum putem găsi o soluţie să aducem cele
27 de milioane lei.
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Consiliul Judeţean a prevăzut în proiectul de buget pe anul 2015 banii necesari
derulării acestei investiţii, eu cred că este o investiţie la care trebuie să punem toţi
umărul şi să finalizăm pentru că va fi reprezentativă pentru judeţ şi va crea un pol
de atracţie în domeniul turismului şi sportului montan care va intra în competiţie
directă cu Valea Prahovei.
Dl consilier Marian Fulga
Apreciez iniţiativa pe care aţi avut-o de a merge cu o parte din colegi şi cu
reprezentanţii mass-media la pârtia Molivişu. Consider că este obligatoriu să
obţinem această finanţare şi să comandăm linia de transport pentru a inaugura
măcar până la sfârşitul anului.
Dl consilier Aurel Iacşa
Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, trebuie să luăm în calcul cei 2700 m de
drum judeţean şi să-i ajutăm pe cei care aduc utilajele şi să nu mai punem beţe în
roate proiectului şi să mergem înainte cu el.
Dl consilier Valerian Jinga
Domnule Prelşedinte, stimaţi colegi, nu este vorba de beţe în roate, este
vorba de o documentaţie pentru că este drum forestier şi birocraţia care există,
pentru a trece drumul din proprietatea statului în proprietatea privată.
Dl Director Constantin Dârzan:
De două săptămâni, cu acordul domnului preşedinte, avem angajată o firmă
de consultanţă juridică permanentă legat de proiectul în sine din punct de vedere al
execuţiei nu avem probleme suntem la termen, s-a schiat cum s-a promis. Pentru a
depista eventuale probleme în exploatarea acestei pârtii, vom avea şi o consultanţă
externă din Austria. S-a mai lucrat şi la drum 3,9 km, lucrările au început în data de
04 august, iar în noiembrie a nins, în decembrie s-a lucrat pe zăpadă. Avem două
probleme de fond, o problemă de bani şi una de drum, partea juridică a drumului
rămâne a consilului judeţean dar efectiv lărgimea şi pietruirea, pentru că vine
primăvara repede şi noi nu vom putea intra cu echipamentele. Trebuie demarate
acţiuni de lărgire. O altă problemă este vorba de cofinanţarea de 27.500.000 din
partea Comunei Arefu, deşi iniţial ni s-a promis, în final singura soluţie este de la
Trezoreria statului.
O a doua problemă este că există riscul de 25% corecţie pe acest contract cu
Doppel Mayr pentru că noi de 6 luni nu am dat scrisoarea de garanţie, modificarea
scrisorii cu 6 luni conform H.G. 519 poate fi considerată ca modificare substanţială
a contractului şi trebuie să dăm această scrisoare. Rugămintea noastră este să găsim
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o soluţie pentru a evita această corecţie de 25% să putem încheia un act adiţional
corespunzător şi să nu amânăm această lucrare, ne-au ameninţat chiar cu rezilierea.
Dna consilier Elena Sndu
Suntem aici să facem administraţie şi să respectăm munca celor care vin cu
proiecte şi bani şi promovează acest judeţ. Dacă eraţi interesat, veneaţi cu noi la
Molivişu, vedeaţi care este stadiul lucrărilor, încercaţi să fiţi alături de ceilalţi
colegi ca să ducem acest proiect mai departe.
Dl consilier Narcis Sofianu
Am avut o audiere de martori la Caransebeş şi nu am putut veni şi aşa am
arătat adesea că problemele de la Molivişu nu sunt pe pârtie, ci în documente, nu
trebuie să merg pe teren să văd ce face dl Bârlă. O altă problemă este aceea cu
banii, cu corecţia, cea legată de litigiu iar dacă se pierde va trebui ca noi să punem
22.000.000.000 lei şi ultima problemă este aceea cu lărgimea de drum care are
nevoie de documentaţie care nu se face în câteva luni care se va finaliza cu
Hotărâre de Guvern. Scoaterea din fondul forestier se face foarte greoi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Vă mulţumesc.
Şedinta s-a încheiat la ora 16.00.

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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