CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27 februarie 2015,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 13,30 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, fiind întârziat dl consilier Fulga Marian şi absenţi motivat
dl Vicepreşedinte Polexe Constantin şi dl consilier Voicu Dorin, 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 consilier Diaconescu Nicușor – Domnule președinte, am rugămintea ca acestă
ședință să fie ultima pe care o puneți vinerea, și să rămână cum am hotărât, joi,
ultima joi din lună. Vă rog frumos să ascultați și de glasul consilierilor județeni
care au hotărât și au votat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Am încercat să vă sun pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă cer scuze, am avut
un program încărcat, ieri a trebuit să ajung la București să particip la ședința
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, ședința fiind programată în
scurt timp şi n-am putut să mai facem o altă modificare. Vă propun să facem
şedinţa de consiliu în penultima joi din lună pentru a avea timp dacă apare ceva
neprevăzut să nu programăm vinerea. Vă multumesc pentru înţelegere.
Dl consilier Prunaru Iulian
Cred că aceasta este şi una din cauzele pentru care procesul verbal din data de
13.02.2015 nu apare pe site-ul instituţiei, spuneau la comisii colegii dumnevoastră
subalterni că n-au avut timp, dar nu au reuşit nici până astăzi. Domnule Preşedinte
este prima dată când pe ordinea de zi şedinta extraordinara nu se afisează pe site,
nu cumva datorită punctului 1, când am avut foarte multe luări de pozitii? De ce
nu s-a pus procesul verbal din data de 13.02.2015? Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Aveţi dreptate, din păcate la nivelul Serviciului Legislativ avem câteva colege care
sunt suspendate, una care este internată în spital, în aceste zile lucrăm la
organigrama ca să putem să o aprobam în luna martie, dacă alegem şi
vicepreşedintii, completem toate locurile disponibile şi apoi putem merge mai
departe cu activităţile. Procesul verbal va fi disponibil în şedinta de luna viitoare.
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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- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 30.01.2015.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Procesul - verbal a fost însuşit de toţi consilierii desemnaţi de partide. Consult dacă
aveti neclarităţi? Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian
La unul din punctele din acest proces - verbal am venit cu o propunere: ori punem
la toate cele 5 districte de la drumurile argeşene denumirea comunei, ori trecem şi
localitatea. Am propus localitatea Martalogi-Comuna Hârseşti, localitatea
Vulpeşti-Comuna Buzoieşti. Ori punem una, ori punem alta.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
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 – Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 1/22.06.2012 privind alegerea
Comisiei de validare a Consiliului Județean Argeș - dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule Preşedinte, observ că s-a facut o propunere de la PDL, de fapt Cocaină
Mihai era de la PNŢCD şi dacă îmi permiteţi ar trebui să-l alegem pe domnul
Prunaru Iulian.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnilor colegi, am fost în acestă comisie, în mandatul 1996-2000, eu am venit
cu o propunere la comisie, dacă dumneavoastră vă ţineţi de cuvânt şi-l faceţi
vicepreşedinte pe domnul Lazăr Cornel, am propus să rămână comisia conform
legii cu 3 membri, să-l scoateţi şi pe dânsul astăzi şi să nu venim în plus cu 5. Eu
nu doresc să fac parte din acestă comisie.
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Dl consilier Bica Dănuţ
Domnule Preşedinte aş vrea să fac o completare pentru domnul Diaconescu, un
grup în consiliul judeţean conform regulamentului trebuie să aibă cel putin 3
membri, domnul Prunaru nu face cât trei.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Preşedinte, vreau să vă spun că noi am primit acel loc pentru Alianţa
pentru Argeş şi Muscel, a fost o alianţă, nu a fost un grup, dovada că noi am fost
aleşi pe alianta iar Mihai Cocaină ales pe alianţă.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor
Domnule preşedinte, domnul Cocaină Mihai facea parte din PNŢCD, de ce nu
merge domnul Prunaru?
Dl consilier Bica Dănuţ
Deoarece liderii PNŢCD au spus că alianţa nu mai functioanează din ziua
alegerilor.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Supun la vot procesul - verbal – cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri ( Tică Manuel şi Prunaru
Iulian).
S-a adoptat Hotărârea nr. 30.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea
Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș. - Dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl Secretar Judet Voica Ionel
Domnilor consilieri, este vorba de alegerea unui nou vicepreşedinte în locul
mandatului lăsat de către domnul Preşedinte Tecău Grigore Florin ca urmare a
alegerii acestuia în funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş. Procedura
este strict prevazută de lege, vot secret.Vă multumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Prima etapa a acestor alegeri este să se facă propunerile.
Dl consilier Manu Dan
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Grupul politic al PSD îl recomandă spre a fi ales de către dumneavoastră pe
domnul consilier Mărăşoiu Dorin de profesie inginer silvic. Vă mulţumesc.
Dl consilier Bica Dănuţ
Grupul politic PNL îl recomandă spre a fi ales de către dumneavostră pe domnul
consilier Postelnicescu Marius de asemenea inginer.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Mai exista propuneri? Supun la vot trecerea pe lista de candidaţi a celor două
propuneri. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Domnule secretar vă rog să
spuneţi care este modalitatea de vot.
Dl Secretar Judet Voica Ionel – Modaliatea de vot este pe buletine de vot. In
momentul acesta se scriu numele celor doi candidaţi pe buletinele de vot, urmând
ca acesta procedură sa se desfasoare în felul urmator: conform regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Argeş, în ceea ce priveşte alegerea
vicepreşedintelui consiliului judeţean pe buletinul de vot se înscriu numele celor
doi candidaţi, fiecare consilier va vota în secret în cabina de vot, buletinul de vot
se introduce în urna. Buletinul de vot contine:
- Numele şi prenumele candidatului
- Partidul, alianţa politică din care face parte
- Optiunea Da şi optiunea Nu
Există două opţiuni de votare: prin barare sau prin ,, da sau nu”. Se alege
modalitatea pe care o doriţi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Sunteţi de acord să votăm prin bararea cu o linie a numelui pe care nu doriţi să-l
votaţi? Supun la vot această variantă? Cine este pentru? Unanimitate. Multumesc.
Sunt doua nume pe buletinul de vot, cel pe care nu-l doriti, îl tăiaţi, dacă sunt tăiate
ambele nume, buletinul este invalid, dacă nu este tăiat nici un nume, la fel buletinul
este anulat.Putem începe votul în ordine alfabetică.
Se ăa citire numelor consilierilor judeţeni.
Dna consilier Sandu Elena
Raportul comisiei de validare privind rezultatele votării pentru alegerea
vicepreşedintelui consiliului judeţean.:
- Număr de voturi 30
- Număr de voturi valabil exprimate 28
- Număr voturi nule 2
- Număr voturi Mărăşoiu Dorin 21
- Număr de voturi Postelnicescu Marius 7
Comisia validează această alegere.
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Dl consilier Postelnicescu Marius
Vreau să-l felicit pe domnul Mărăşoiu Dorin, să-i urez succes în activitatea
funcţiei pe care a obţinut-o astăzişsi sper ca şi activitatea depusă în următorul an
să-şi atingă obiectivele stabilite de noi şi de consiliul judeţean.
Dl consilier Mărăşoiu Dorin
Aş dori să mulţumesc domnilor consilieri, sunt un om de echipă şi voi rămâne un
om de echipă. Deviza cu care vin în consiliul judeţean este seriozitate, munca şi
transparenţă. Sper ca lucrurile să funcţioneze bine şi sper într-o colaborare
frumoasă.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 31.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind eliberarea
din funcție a Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș. - Dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Există o iniţiativă legislativă semnată de 23 de consilieri judeţeni prin care se cere
eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui consiliului judeţean prin vot secret, a
majorităţii consilierilor în funcţie. Conform legilor în vigoare şi regulamentului
Consiliului Judeţean Argeş aceasta iniţiativă ar trebui făcuta de o treime din
consilieri iar 23 depăşeşte cu mult. In acelaşi timp există din punct de vedere
legislativ, două puncte de vedere diferite ale celor care stabilesc modul de
întocmire a documentelor. Este vorba de punctele de vedere ale domnului secretar
al judeţului şi respectiv al doamnei director Alisa Ciobanu. Am să-i rog să prezinte
cele două puncte de vedere şi apoi să vă invit să votăm unul dintre puncte.
Dl Secretar Judet Voica Ionel
In ceea ce priveşte iniţiativa de eliberare din functie formulată de cei 23 de
consilieri judeţeni, punctul meu de vedere este următorul: această moţiune de
eliberare din funcţie se regăseşte pe deoparte în articolul 101, aliniatul 3, Legea
215/2001 a administratiei publice locale şi pe de alta parte în articolul 69 din Legea
393/2004 privind statutul aleşilor locali. Adica distincţia între ceea ce înseamnă
eliberarea din funcţie ca sancţiune disciplinară a aleşilor locali sau ca eliberare din
funcţie fără referire la o sancţiune disciplinară, aşa cum este formulată aceasta
propunere. Propunerea este formulată în temeiul articolului 101, semnată de un
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număr de 23 de consilieri, mai mult de 1/3 din numărul tuturor consilierilor şi
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
Dna director Alisa Ciobanu
Aspectele prezentate de domnul secretar privesc fondul proiectului pentru că
raportul meu a fost întocmit cu privire la procedura de lucru pe care consider că nu
a fost respectată, întrucât această initiaţivă trebuie supusă aprobării în şedinţa
ordinară din luna ianuarie pentru a fi inclusă pe ordinea de zi din luna februarie.
Potrivit articolului 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean proiectul ordinii de zi este întocmit de preşedintele consiliului judeţean,
orice consilier poate face propunere iar în cazul în care propunerea este adoptată cu
majoritatea voturilor consilierilor judeţeni, va fi înscrisă obligatoriu în proiectul
ordinii de zi al şedintei următoare. Menţiunea mea este doar cu privire la procedura
de lucru şi nu cu privire la fondul proiectului de hotarare.
Dl consilier Sofianu Narcis
Domnule Preşedinte, ar fi meritat să facem acestă discuţie deschisă cu doamna
director Alisa Ciobanu în situaţia în care s-ar fi pus problema ca acest proiect de
hotărâre să nu existe pe ordinea de zi. Noi consilierii locali avem posibilitatea
atunci când se pune problema şi pentru a se asigura transparenţa decizională să
putem supune dezbaterii plenului proiectul de hotărâre initiat de unul sau mai multi
consilieri judeţeni. Totodată în lege se arată clar că atunci când este o şedinţă, noi
consilierii putem introduce de urgenţă pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Dar
aceasta discuţie este rămasă fără obiect întrucât dumneavoastră, domnule
Presedinte, aţi făcut ordinea de zi iar noi consilierii nu mai trebuie să votăm.
Trebuie să supunem la vot cum a spus domnul secretar şi cu privire la cele două
variante susţin aceeaşi chestiune. Este o cerere făcută de peste o treime din
consilierii judeţeni nu ca o sancţiune la adresa domnului vicepreşedinte Polexe
Constantin ci potrivit principului administratiei publice, vicepreşedintii sunt aleşi
de către consilierii judeţeni şi tot aceştia din diferite considerente pot fi revocati cu
majoritatea ,, jumatate+1 “ prin vot secret conform legii.
Dl consilier Manu Dan
Domnule Presedinte, din moment ce este apanajul exclusiv legal al domniei
voastre în calitate de preşedinte de a propune o ordine de zi conform legilor în
vigoare, mi se pare normal ca ordinea de zi, votată la începutul şedintei de astăzi,
să parcurgă toate proiectele de hotarare semnate de domnia voastră în perfectă
legaliatate. Distorsiunile interne care sunt în aparatul tehnic mi se pare absolut
normal ca dumneavoastra să le solutionaţi înainte de a semna proiectele care sunt
pe ordinea de zi. Alte comentarii din elegantă faţă de dumneavoastră nu mai am.
Dl consilier Fulga Marian
Având în vedere şi dezbaterile din cadrul comisiei juridice în care s-a stabilit că
domnii colegi să vină cu acel proiect de hotărâre în baza acelui raport şi având în
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vedere că acel proiect de hotărâre există, consider că trebuie supus dezbaterii şi
votului consiliului judetean.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Proiectul de hotărare a fost înaintat cu cele doua opinii din punct de vedere
legislativ, în momentul în care se contestî, cel care va fi chemat în instanta, nu va fi
nimeni dintre dumneavoastră, eu voi fi, şi trebuia să ascultaţi cele două puncte de
vedere şi să vi le şi prezint, tot din eleganţă, pentru ca în instanţă mă voi duce eu,
nu dumneavoastră, acolo eu voi depune jurământ. Lucrurile acestea trebuie să le
ştiţi şi să vă informez pentru că ambele opinii sunt legate de legislaţia în vigoare.
Dar având în vedere că există opinia secretarului judetului şi că există 23 de
semnaturi pe acest proiect de hotărâre, sunt de acord şi eu să votăm astăzi acest
proiect de hotărâre. Nu înteleg de ce nu doriţi să ascultaţi aceste opinii, pentru că
sunt opinii ce ţin cont de legislatie, şi am fi fost acuzaţi că nu prezentăm toate
variantele şi este normal să avem răbdare şi întelepciune să le ascultăm ca să
putem vota în cunostinţă de cauză. Astfel putem trece la îndeplinirea acestui punct
de pe ordinea de zi. Urmează să votăm cu menţiunile care s-au prezentat de către
cei doi reprezentanţi ai legii.
Dl Secretar Judet Voica Ionel
Procedural, în ceea ce priveşte eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui consiliului
judeţean este identică în ceea ce priveşte secretul votului şi cvorumul necesar
pentru adoptarea unei hotărâri. Avem un buletin de vot pentru exprimarea votului
în secret, pe buletinul de vot va fi înscris numele celui pe care doriţi să-l eliberaţi
din funcţia de vicepreşedinte, domnul Polexe Constantin. Modalitatea de votare
este următoarea: bifaţi cu un x în dreptul căsuţei cu Da, care însemnă eliberarea
din funcţie iar căsuţa cu Nu care înseamnă ca nu se doreşte eliberarea din funcţie.
Se da citire numelelor consilierilor judeteni.
Dna consilier Sandu Elena
Raportul comisiei de validare privind rezultatele votării pentru eliberarea din
funcţie a vicepresedintelui Consiliului Judeţean Argeş.
- Număr de voturi 31
- Număr de voturi valabil exprimate 26
- Număr de voturi nule 5
- Număr de voturi Da 15
- Număr de voturi Nu 11
Acestea sunt rezultatele votării.
Dl Secretar Judet Voica Ionel
Raportul la prevederea din Legea Administraţiei Publice Locale adică pentru
eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş trebuia să se
pronunte cu ,, jumătate +1 “ din numărul consilierilor în funcţie. Din cele 31 de
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voturi, pentru Da au fost 15 voturi. Nu constitue jumatate. Ca atare proiectul de
hotărâre în ceea ce priveşte eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui consiliului
judeţean nu a fost adoptat.

-VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea componenței Consiliului Consultativ al U.A.M.S. Șuici. - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K5 si secretarul judetului si-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveti 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.32.
-VITrecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene. - dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1,K2, 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 în unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr.33.

-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare a Festivalului Internațional de Muzică Corală ,,D.G.
Kiriac”, ediția a XXIII-a.- Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, 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. 34.
-VIIITrecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării
managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean
Argeș. - Dl. Preşedinte Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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 in unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 35.
-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Proceselor verbale de negociere a prețurilor de vânzare a spațiilor cu
destinație medicală din cadrul Dispensarului Găvana - 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 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 cu 2 abţineri (Bica Dănuţ şi Velcea Nicolae).
S-a adoptat Hotărârea nr. 36.

10

-X-

Trecându-se la punctul X 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 Dispensarului Găvana 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 si secretarul judetului 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 în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.37.
-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în folosință gratuită a imobilului – teren și construcții în care își desfășoară
activitatea Serviciul Județean de Ambulanță Argeș - Substația de Ambulanță
Costești. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K2, K5 si secretarul judetului 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 în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.38.
-XIITrecându-se la punctul XII al ordinii de zi - .Proiect de hotărâre privind aprobarea
unor modalități de administrare a imobilului situat în Municipiul Câmpulung Str.
Negru V odă nr. 87, aflat în domeniul public al Județului Argeș - dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
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Comisiile K1, K2, K3, K5 si secretarul judeţului şi-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 în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 39.
-XIIITrecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Convenţiei de parteneriat între Consiliul Judeţean Argeş,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Asociaţia
„Autism, Terapie, Sport şi Arte” Arges (ATSAArges) - Dl Preşedinte Grigore
Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 ,K 3, K5 si secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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.40.
-XIVTrecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor cheltuieli efectuate de consilierii județeni din mandatul 2012 2016. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări?
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, acestă hotărâre nu-şi are rostul din următoarele
motive, din punctul meu de vedere: din mandatul nostru au trecut 2/3 adică 32 de
luni, au mai rămas 1/3 adică 16 luni. Aş dori ca o completare că nu-şi are rostul
mai ales punctul II art. 1, am intrat în posesia unui tabel nominal prin care unii
colegi, lunar, conform hotărârii de consiliu judeţean numărul 150/ 27.11.2006
primesc legal nişte bani, puţini zic eu, pentru două şedinte de comisie plus una de
plen, pentru deplasarea de la domiciliu la consiliul judeţean. Analizând acest tabel,
un numar de 17 colegi beneficiază de aceşti bani, 3-4 colegi nu dreptul. Am vorbit
cu dumneavoastră, nu dau nume, pagina 2, cel de pe poziţia 9, după ce l-am criticat
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că se duce la Bârla, dar de fapt nu se duce la Bârla, noi, tara, îi decontăm 800 de
km pe lună pentru care primeste 300 lei şi nu ajunge pe acolo. Dacă dumnevoastră
ca şi colegi îmi permiteţi să întreb ce primari sunt acolo sau ce secretare care au
pus ştampila, eu cred că nu cunoaşte aceasta treaba. Eu vă mulţumesc că la cererea
mea numărul 1022/ 22.01.2015 aţi răspuns, şi am un document prin care eu
Prunaru Iulian răspund de DN 65A Albota-Costeşti-Buzoieşti-Ungheni-CăldăraruMiroşi, aş dori ca şi colegii nostrii să respecte rugămintea dumneavoastră, domnule
Preşedinte, de astă vară când ne-aţi rugat să ne luăm comune, consider ca nu este în
regula să mai decontăm. Ce ar însemna ca noi, cei mai vechi consilieri, Soare
Leonard, Fulga Marian să minţim luna de luna pentru a lua nişte bani care nu îi
merităm.
Domnule Preşedinte, noi cei care avem obligaţii contractuale la telefoanele mobile
nu putem să le anulăm, avem 250 de lei, să rămân aşa, şi aş dori ca acei colegi
cărora li se decontează 2-3 numere de telefon, să înceteze din această lună cu
decontarea, să se deconteze un singur număr de telefon pentru că altfel este ilegal.
Eu mă abţin la această hotărâre pentru că nu-mi place această hotărâre, este
ruşinoasă pentru noi, cred că ar fi mai bine să schimbăm lucrurile din anul 2016.
Fiecare să meargă pe comunele lui, nu este normal să se deconteze 798 de km întro singură lună, să dăm banii noştrii, nu este în regulă şi nu voi vota această
hotărâre.
Dl consilier Velcea Nicolae
Aş dori să întreb ce înseamnă articolul 3, cele 3 hotărâri care devin nule, pentru că
în comisie nu s-a discutat.
Dl consilier Fulga Marian
Aşa cum a ajuns şi la dumneavoastră în forma respectivă, noi, comisia juridică nu
am putut fi de acord şi datorită faptului că practic se anulau toate cele 3 hotărâri
date în anii 2005-2006. In hotărârea din 2005 se facea referire la un cuantum în
sume vechi, în hotărârea numarul 156/20.12.2005 practic se relua ceea ce era în
hotărârea numarul 24, se facea referire şi la decontari iar în hotărârea numărul 150
într-adevăr se facea referire la cuantumul sumei.
Dl consilier Manu Dan
Constatăm că cele 2 comisii au probleme privind organizarea şi sustinerea
proiectului de hotărâre, motiv pentru care propun colegilor amânarea acestuia
pentru că nu este elaborat bine şi nu este un motiv urgent.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Proiectul de hotărâre se amână.
-XV-
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Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges
R.A. , pe anul 2015 - dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2 , K5 si secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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. 41.
-XVITrecându-se la punctul XVI al ordinii de zi -Diverse. - Dl. Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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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