CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 13 august 2015,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 13,00 domnul Grigore Florin Tecău, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de
consilieri sunt prezenţi 31 de consilieri, fiind absenţi motivaţi domnii consilieri
Velcea Nicolae, Nicolaescu Marius şi Bănică Gheorghe 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, dl Ivaşcu Sorin
director executiv Direcţia de Investiţii, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciul
Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dna Rădulescu Eliza, şef Serviciul
Resurse Umane, dna Stan Elena şef Serviciul Coordonarea Activităţii
Autorităţiilor Publice, dna Mincă Ana, din partea Biroului Strategii Sinteze
Socio Economice Sănătate,dna Carmen Mocanu, şef Serviciul Fianciar
Contabilitate, dna Corina Cranguş reprezentant Serviciul Buget Impozite Taxe
şi Venituri, dl Dumitru Nicuşor, şeful Biroului Informatic, dna Alina Nicolau
director producţie
Regiea Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş
R.A.,dl.Ciocnitu Eduard, directorul Regiei de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Argeş, dl. Ungureanu Romus şef Biroul Autoritatea
Judeţeana de Transport, 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 Liviu Nistor reprezentant D.G.A.S.P.C,dl
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Borda Cristian şef Serviciul Resurse Umane D.G.A.S.P.C. Argeş, dl.Ciulcu
Gheorghe director U.A.M.S. Rucar, dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus, dna
Radu Claudia, consilier Preşedinte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa ordinară a consiliului judeţean pentru
luna august, îmi cer scuze pentru ora foarte incomodă pentru unii, dar
programul încărcat este de vină şi toate activităţile pe care le am în această
perioadă. Şedinţa ordinară de astăzi are şapte puncte şi punctul opt ,,Diverse” cu
cinci subpuncte. Avem trei absenţi motivaţi, în concediu de odihnă, şi un
întârziat, domnul Voicu Vasile.
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 29.07.2015
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Consult dacă aveţi neclarităţi? Nu sunt?
Supun la vot procesul - verbal – cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Procesul - verbal sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al U.A.M.S. Rucăr .
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi neclarităţi?Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicusor – Domnule Preşedinte, am o singură întrebare,
am văzut componenţa, observ că avem reprezentată şi societatea civilă, dar
dintre consilierii judeţeni nu puteau face parte din componenţa consiliului
consultativ?
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Este H.G. nr. 412/2003 pe care am
aprobat-o, şi tot dumneavoastră aţi aprobat în iarnă un program prin care
Comisia de Sănătate trebuia să vă prezinte până în luna martie o evaluare a
activităţii consiliilor de administraţie. Aş dori să vă spun că am făcut eforturi în
acestă primăvară, cu excepţia Spitalului Judeţean, peste tot avem directori cu
concurs, puteam discuta despre această evaluare a activităţii consiliilor de
administraţie şi să luăm în calcul toate aceste propuneri ale dumneavoastră. Din
păcate nu am primit această evaluare până acum deci nu putem să discutăm,
când o s-o avem, o să discutăm.
Dl consilier Manu Dan – Domnule Preşedinte, aşa cum ştiţi, noi am hotărât, nu
numai Comisia de Sănătate să facă aceste gest, şi dacă vă amintiţi foarte bine, ci
împreună cu Comisia Juridică. Noi, Comisia de Sănătate, ne-am făcut temele,
domnul preşedinte al comisiei prezent aici, colegul şi prietenul nostru Marian
Fulga a mai solicitat o şedinţă în plus, ocazie cu care am parcurs şi această
etapă, şi aşteptăm punctul domniei sale, respectiv al Comisiei Juridice, deci nu
este treaba Comisiei de Sănătate.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – În momentul în care aveţi punctul de
vedere putem să discutăm.
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.
156.

- III –

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Argeş şi Agenţia
Naţională Antidrog. - 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 aveţi întrebări? Vă rog.
Este o Hotărâre de Guvern care ne obligă să facem un astfel de protocol, este
H.G. nr. 461/2011.
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. 157.
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- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Oficiul Francez pentru
Imigraţie şi Integrare, Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş şi Consiliul Judeţean
Argeş. - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Este un parteneriat încheiat între cele două guverne şi se pare că Judeţul
Argeş are cei mai mulţi cetăţeni români în Franţa pe care trebuie să-i primim,
urmează şi Suedia, aşa că trebuie să ne pregătim.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, sunt de acord cu domnii
francezi ce vor să facă acolo împreuna cu Consiliul Judeţean, dar mai sunt şi
români acolo, români adevăraţi, noi avem o grămadă de etnii, parcă este
discriminatoriu să nu facem acest acord pentru toate etniile, sau şi pentru toţi
românii care se află în diaspora asta, în Franţa.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Ei se referă la cei care cerşesc, la cei care
nu muncesc, la cei care nu au domiciliu şi care nu au nici documente. La
întâlnirea pe care am avut-o la Ministerul de Externe împreuna cu Prefectul, şi
aici cu consulul şi ambasadorul Frantei, 3/4 din cei pe care ei i-au identificat nu
au nici un fel de document, eu nu vorbesc de cei care sunt legali şi îşi fac datoria
acolo.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, am fost şi eu în diverse
tări şi în afară de acei rromi de care vorbim şi noi nu o să rezolvăm niciodată
problema rromilor, am găsit şi români care cerşeau în Spania, acestora ce le
facem?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Protocolul este negociat între Guvernul
României şi Guvernul Franţei. Noi îl aplicăm cum scrie aici. Este clar că vor
veni toţi cei care nu au documente sau care nu muncesc şi nu au forme legale şi
va trebui să-i primim.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, vreau să vă spun că
dacă dumneavoastră îi veţi prelua aşa cum îi trimite Franţa în România, nu le
puteţi asigura locuri de muncă, dumneavoastră nu le puteţi asigura altă situaţie
materială fată de cea pe care au avut-o în Franţa sau pe care şi-o fac ei din cerşit.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Ne pregătim, vom încerca să le găsim
spaţiu de locuit, pentru că ştiţi bine unii n-au nici case sau au construit case fără
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a avea vreun document de proprietate, pe baza acestui protocol va trebui să
încercăm să luăm astfel de măsuri.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, de ce nu încercăm să
luăm şi Partida RRomilor în parteneriat? Pentru că ei au interesul cel mai mare
vis-à-vis de etnia dumnealor.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Nu sunt reprezentaţi, deocamdată sunt
reprezentaţi la nivelul guvernului. Probabil se vor nominaliza între ei pentru
formele de reprezentare.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, consider că domnul
Diaconescu a atins un punct corect din punct de vedere al legislaţiei şi româneşti
şi europene a discriminării. Eu consider ca şi dumnealui că acolo ar trebui
specificat: persoane care au probleme de ordin social sau ceva pentru că pe de o
parte sunt şi rromi care nu au probleme, care s-au dus să cânte, poate au şi carte
de muncă, nu mi se pare corect că lângă acest cuvânt rrom să nu apară măcar ca
şi explicaţie cei care au probleme sociale. Sunt cetăţeni de etnie rromă care s-ar
putea simţi jigniţi, adică poate o să-l trimită şi pe domnul parlamentar Voicu
înapoi la Argeş, deşi dumnealui nu are probleme sociale şi este un om foarte
onorabil de care nu se pune problema să fie repatriat sau reintegrat în societate.
Aş dori să discutaţi şi cu domnul Secretar, nu o fac ca o chestiune de opoziţie,
voi şi vota, dar sub rezerva aceasta ca să mai consultaţi în special Consiliul
Român pentru Discriminare sau instituţia de resort de la nivel guvernamental, eu
votez cu acesta rugaminte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Noi nu putem modifica acest protocol, noi
nu putem decât să-l aprobăm aşa cum este el negociat la nivelul celor două
guverne. Legea spune ca noi la nivelul Consiliului Judeţean nu putem să
modificăm astfel de puncte, sunt sigur că există toate aceste specificaţii, dacă
citiţi atent găsiţi toate datele.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, în completare la ce au spus
colegii mei, dumneavoastră aţi vorbit de repatrierea rromilor, români fără acte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Eu am spus că asta am discutat cu
ambasadorul.
Dl consilier Bica Danuţ – Mare atenţie să fie toţi argeşeni şi să nu ne trezim în
judeţul Argeş cu cetăţeni ai altor judeţe. Domnul preşedinte al ATOP ştie că de
multe ori adunăm cerşetorii din alte zone şi dacă facem o statistică, majoritatea
sunt din judeţe învecinate, mai ales din Dâmboviţa. Judeţul Argeş este un judeţ
relativ atractiv, are un nivel de trai mai mare decât celelalte judeţe, şi să nu ne
trezim noi judeţul Argeş încărcaţi cu rromi din nu ştiu câte judeţe care se
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situează mai jos din punct de vedere social şi material. Este o acţiune extrem de
delicată.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Da, aşa este, va fi complexă.
Dl consilier Postelnicescu Marius– În comisie am cerut dacă ar fi posibil,
dumneavoastră spuneţi că nu putem să modificăm protocolul, deşi mi se pare
absurd ca parte componentă să nu putem să intervenim pe un articol sau altul,
dar aş dori poate prin Instituţia Prefectului ca acele ONG-uri sau asociaţii care
se ocupă de rromi, fie de atragerea de fonduri pentru comunitatea rromilor sau
nu, să fie implicată în acest proiect. Dacă nu-l prindem în protocol măcar o
relaţie fie Consiliul Judeţean cu aceste ONG-uri, o inventariere a lor pe Argeş
sau a Prefecturii cu acestea.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău –Următoarea etapă este această întâlnire,
după ce am avut întâlnirea cu ambasadorul, cu Prefectul, au propus să avem şi o
astfel de întâlnire, şi probabil va avea loc în perioada următoare.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere (Diaconescu Nicolae Nicuşor)
S-a adoptat hotărârea nr. 158.

-VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social ”.
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 aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, este un început acest
program Pro Social dar 1000 până la 2000 de lei pentru aceşti copii sau aceste
persoane care sunt foarte bolnave şi care necesită operaţii, tot felul de
medicamente, tot felul de aparatură, nu ştiu cât poate să ajute aceasta sumă unui
copil care are tetrapareza spastica şi cu o grămadă de diagnostice pe care le are,
2000 de lei sunt, după cum discutam cu mama, pentru un corset dar nu pentru
operaţii, pentru medicamentaţie. Din tot ce se vede aici din cei 12 eu nu cred ca
pe nici unul nu-l facem bine, şi îi dăm aşa cu picătura, aceasta este o problemă
foarte grea şi aş dori ca, copii noştrii să fie sănătoşi, aş dori ca unul dintre copiii
pe care il plăteşte Consiliul Judeţean să vină împreună cu părinţii în faţa
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consiliului judeţean şi să mulţumească consiliului judeţean pentru sumele pe
care i le-a acordat, şi care s-au însănătoşit.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Dacă doriţi să facem publice mulţumirile,
le facem. Majoritatea cazurilor care sunt aici, am stat de vorbă cu părinţii, au
fost în audienţă la mine. Există următoarele tipuri de ajutoare sau condiţii pentru
a primi aceste ajutoare: majoritatea copiilor sau bolnavilor, fie că sunt în
programe naţionale, fie că au susţinere financiară pentru intervenţii în
străinătate, au nevoie de bani pentru transport, pentru însoţitori sau unii dintre ei
şi pentru completarea tratamentului de care spuneţi. Însă toţi aceşti bani îi ajută
să continue tratamentul şi să facă un pas înainte spre însănătoşire, nu ştiu cât
poate fi de amelioarată situaţia din punct de vedere al sănătaţii, dar sunt de acord
cu dumneavoastră că este primul pas pe care reuşim să-l facem după 1 an de zile
prin astfel de proiecte, şi transparent şi vizibil şi în ordinea gravităţii bolilor.
Doamne fereşte să ajungi în situaţia aceasta şi n-aş vrea să mai dezvolt subiectul.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, după cum ştiţi eu am avut
initial nişte reţineri la acest proiect de hotărâre al dumneavoastră, am discutat la
momentul acela, în prezent sincer vă felicit şi vreau să nuanţez un sprijin care
vine ca urmare a analizei făcute în comisia din consiliul judeţean. Faptul că
aceste persoane figurează în această anexă de hotărâre, le sprijină şi din punct de
vedere al credibilităţii atunci când apelează la persoane fizice sau juridice,
private, pentru a obţine ajutoare, pentru că mulţi au o reţinere în a ajuta persoane
întrucât nu au încredere că problemele sunt reale. Faptul că instituţia noastră
analizează aceste cazuri şi-şi dă acordul pe gravitatea problemelor pe care le au,
eu cred că îi ajută sub aspectul credibilităţii, în rest aşa cum spune domnul
Diaconescu ideal ar fi să-i ajutăm mai substanţial.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Dacă o să mai avem bani, probabil că o să
mai facem o etapă anul acesta, oricum vă mulţumesc pentru sprijin, pentru
întelegere şi modul cum aţi analizat toate aceste date. Vreau să-i mulţumesc
domnului doctor Enache Viorel pentru modul în care s-a implicat.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( Enache Viorel )
S-a adoptat hotărârea nr. 159.
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-VI-

Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Argeş, pe
anul 2015. dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări? Va rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, pentru Drumurile
Judeţene, o singura observaţie, şi vă cer sprijinul dumneavoastră, în două
săptămâni un drum judeţean de la Mărăcineni este gata, cu canalizare, şi trebuie
asfaltat. Cerem sprijinul pentru că e în plan şi trebuie neaparat rezolvat.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Vom vedea, vom analiza, ce numar are
drumul judeţean?
Dl consilier Diaconescu Nicuşor –Nu l-am luat, dar vă rog eu frumos ca după
două săptămâni, după ce încheie primarul canalizarea şi tot ce are el acolo, să-l
asfaltăm.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Eu credeam că domnul primar are toate
drumurille asfaltate.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Nu, dar cu ajutorul dumneavoastră vom
rezolva.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Avem şi o intervenţie din sală dacă sunteţi
de acord, domnule primar luaţi loc.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Domnule Preşedinte, mi-am permis să
vin în plenul consiliului pentru a vă aduce la cunoştinţă câteva probleme cu care
ne confruntăm. Am trimis foarte multe adrese către dumneavostră şi anume: în
data de 29.09.2014, ultima este în 30.01.2015 prin care v-am transmis că avem
probleme foarte grave cu câteva investiţii şi nu avem posibilitatea să le
finanţăm. Este vorba de un pod peste râul Bughea, unde este o comunitate de
rromi, cetăţeni români, care în cazul în care va fi o situaţie de urgenţă, de
exemplu un incendiu, pe timp de iarnă nu are cum să ajungă nici un utilaj acolo.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Drum comunal sau drum judeţean?
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Este vorba de un drum comunal şi
este un pod domnule Preşedinte, pe care nu putem să-l finanţăm.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Mai departe.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus O altă problemă, este vorba de o şcoală
care este într-un stadiu deplorabil din punct de vedere al aspectului.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Aţi depus proiect pentru reabilitarea şcolii
la Consiliul Judeţean? Ca să vă finanţez prin OUG nr.28?
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Domnule Preşedinte am făcut adrese
către dumneavoastră, astăzi am depus inclusiv pentru problema respectivă, am
considerat că cineva îmi va răspunde şi-mi va spune „ domnule fă-mi pe
ordonanţă că eu nu pot să-ţi dau de la Consiliul Judeţean, asta este problema”.
N-am cunoscut problema, astăzi am făcut-o inclusiv pe OUG nr.28 şi în acelaşi
timp vreau să vă spun că noi n-am primit nici un ban.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Cum nu aţi primit nici un ban?
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Prin această rectificare.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Cât aţi primit iarna trecută ca să vă dau
răspunsul, trimit eu pe colegul meu să vă aducă hârtiiile şi vă dau răspunsul.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Nu se pune problema, este vorba de
1.200.000 şi ceva de lei pe care i-am primit, dar este vorba de o comunitate care
are aproximativ 100.000 de lei tot bugetul, 180.000 de lei cu salubritatea. Asta
este comunitatea, nu avem nici o societate comercială, nu avem de unde să avem
resurse, degeaba spuneţi că am primit mai mult.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Eu nu am spus nimic, v-am întrebat cât aţi
primit. Nu-mi puneţi cuvinte în gură pe care nu le rostesc.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Îmi cer scuze, n-am vrut să vă pun
cuvinte în gură. Vreau să vă informez că am primit mai puţin decât am primit
anul trecut cu aproape 350.000 de lei. În afara de faptul că primeam şi mai puţin,
pentru că am avut un proiect pe fonduri europene şi ne-au mai dat circa 200.000
de lei pentru aceste fonduri europene.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – N-am înţeles.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Faţa de bugetul de anul trecut,
bugetul pe anul acesta este mai mic cu circa 400.000 de lei.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – N-am înteles cu fondurile europene.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Avem un proiect pe fonduri europene.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – N-aveţi bani de cofinanţare?
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Am făcut acest lucru, dacă luăm în
calcul inclusiv ceea ce ne-a dat pentru fondurile europene, am fi avut circa
550.000 de lei mai puţin faţa de anul trecut. Vă mai ridic încă o problemă, şi
anume în momentul de faţă comunitatea de rromi care este foarte mare în
Bughea de Sus, nu va avea bani de încălzire, ne trebuiesc aproximativ 55.000
de lei şi pentru asistenţii sociali ne trebuiesc 29.000 de lei. Am vrut să vă
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informez şi pe dumneavoastră în plenul consiliului să vedem ce măsuri se vor
lua. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Şi eu vă mulţumesc.
Dl consilier Prunaru Iulian – Pentru domnul primar căruia îi mulţumesc pentru
cuvântul pe care l-a luat, aş dori să-i dau o sursă de bani, dacă dumneavoastră
doriţi. Dacă tot aţi dat milioane, mii de lei pentru nişte proiecte de modernizări
drumuri judeţene care duc în munţi, domnule Preşedinte, 315.000 lei DJ 703i va
spune ceva, de la Muşăteşti la Poienele Vâlsanului, mai departe, „Proiect de
modernizare DJ 730 de la Ciocanu spre Zărneşti” în munţi 185.000 de lei şi „
Proiect de modernizare DJ 734 la Voina, 800.000 de lei de aici domnule
Preşedinte şi dacă vă uitaţi şi pe anexa 3 aveţi pentru DJ 679C pentru care a
început execuţia şi modernizarea cu mult în urma celui DJ 679A, dumneavoastră
spuneaţi la începutul mandatului că le luati în ordine alfabetică sau ciclică,
numerică cum vreţi. În orice caz, pentru finalizarea drumului de la Căldăraru, de
fapt Strâmbeni la Izvoru, pentru un petec mai adaugaţi 3000 de lei, domnule
Preşedinte, aveţi de unde lua şi veniţi în continuare în pagina 3 din anexa 3,
acelaşi drum şi-l legaţi cu Mozăcenii, cu Fitofagu, cu Mozacu, cu cine vreţi
dumneavoastră, că iată nu-i pe raza comunei Izvoru km 12, vă spun eu, pe raza
comunei Izvoru se află km 9,41, ştim noi cine s-a născut la Mozăceni, şi mai
aveţi 1.336.000 de lei, care pleacă de la km 12+550m, faceţi dumneavoastră
scăderea, raza comunei Izvoru 12,55 km scăzând 9,41 şi vedeţi de acolo nu
faceţi asfalt şi faceţi decât în partea cealaltă. De ce aţi legat domnule Preşedinte
acelaşi drum judeţean Mozăceni de Mozacu şi de ce domnule Preşedinte
dumneavoastră daţi pentru prăpădiţii din sud, pentru că din întâmplare în vest se
afla un coleg de-al meu, Frăţică, care vă spunea cu apa anul trecut, platforma
Cotmeana şi din sud sunt decât eu, de ce domnule Preşedinte la pagina 5 în
anexa 3 dumneavoastră daţi pentru servicii expertiză, daţi în sfârşit ceva pentru
sud, legaţi comunele arondate oraşului Costeşti în sfarşit de Costeşti, daţi 10.000
de lei pentru DJ703B de la Lunca Corbului, satul Pădureţi spre Costeşti şi daţi
enorma sumă de 7.000 de lei pentru acelaşi drum de la Costeşti nu spre Rociu,
domnule Preşedinte, ci spre Gruiu, comuna Căteasca, adică la autostradă, la
Dinmar, dacă vă spune ceva. Vă mulţumesc pentru aceşti bani şi dacă nu-i aveţi,
vi-i dau eu, pentru pagina 5 vorbesc, pentru drumul de la Căldăraru.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Ştiu despre ce este vorba, dacă mă lăsaţi
vă explic. Îmi pare rău, n-aţi fost atent când aţi votat hotărârile de consiliu.
Dl consilier Prunaru Iulian – Sunt foarte multe de spus, pentru asta şi altele, eu
mă abţin la acest punct, pentru că dacă ar fi să iau cuvântul, vă răpesc din
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festivităţile pentru Zilele Argeşului şi Muscelului şi Trofeul Carpaţi. Vă
mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Să vă dau răspunsul. Cele două drumuri de
care vorbiţi prin hotărâre de consiliu judeţean şi prin aprobarea Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, sunt primele două drumuri prinse în
proiectul de modernizare cu finanţare europeană. Din patru drumuri care sunt la
nivelul regiunii, două sunt din Argeş. Le-am votat împreună aici, le-am discutat.
Ca să finalizam proiectele trebuie să mai facem aceste porţiuni, noi nu putem să
mai investim în ele pentru că sunt prinse acolo, de la 1 ianuarie ele intră în
proiecte europene. Am stabilit comisiile de coordonare, am stabilit
managementul proiectului,sunt două drumuri în Argeş care vor fi finanţate prin
fonduri europene din patru la nivelul regiunii. Dumneavoastră le-aţi aprobat aici
şi le ştiaţi foarte bine, care sunt şi traseele şi pe unde trec, şi avem nevoie de
aceste studii ca să finalizăm proiectele şi să putem să dăm drumul la următoarele
etape.
Dl consilier Prunaru Iulian – Şi cele trei din munţi, domnule Preşedinte?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Cele trei drumuri din munţi sunt drumurile
care sunt reabilitate pe fonduri europene şi conform contractului şi negocierii
care a fost facută acum mulţi ani de zile trebuie să le asigurăm deszăpezirea,
întreţinerea, reparaţia şi întreţinerea pe timpul iernii. Sunt banii pe care noi
suntem obligaţi prin proiect să-i acordăm şi să facem lucrul acesta. Până acum
pe aceste drumuri intrau firme străine şi le întreţineau, am spus că de anul acesta
să nu mai dăm banii la firme străine, dăm Regiei noastre de Drumuri să se ocupe
de ele. Oricum aceşti bani suntem obligaţi să-i punem acolo pentru că ne impune
proiectul, să le întreţinem.
Dl consilier Prunaru Iulian – Eu vă mulţumesc că îi daţi bani doamnei Nicolau la
direcţia noastră, la Regie, am aflat la şedinţa extraordinară dar ce facem cu
Molivişu?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Cu Molivişu o să discutăm, va fi şi acolo o
discuţie, asteptaţi să clarificăm problemele, sunt în analiză, am stat zilele şi
nopţile acestea cu domnul vicepreşedinte şi am analizat toate problemele, dacă
reuşim să ieşim din impas să mergem mai departe, este foarte bine. Vom avea o
discuţie împreună tot aici, vom hotărâ noi. Mai departe, două răspunsuri scurte
şi pentru domnul primar ca să înţeleagă: anul acesta prin legea bugetului, pe care
n-am aprobat-o nici noi, nici eu şi nici dumneavoastră, consiliile judeţene nu pot
să mai dea bani consiliilor locale şi primăriei, legea a interzis şi a desfinţat o
astfel de finanţare. Singurii bani pe care dumneavoastră îi primiţi sunt banii care
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se primesc prin Direcţia de Finanţe şi prin Ministerul Finanţelor. Legea
Bugetului spune că veţi primi bani la nivelul cheltuielilor de anul trecut,
localităţile au primit bani iarna trecută şi acum la rectificarea s-a primit
diferenţa. Eu n-am făcut decât să stau trei zile la minister şi să îi cer ministrului
ca Argeşul să primească sumele reale, şi la sfârşit când s-a făcut totalul s-a
constatat că în Argeş s-au dat la nivelul de 99% din cereri. Toate comunele au
primit banii care s-au cheltuit anul trecut. Noi, Consiliul Judeţean, nu mai avem
nici o implicare în finanţarea dumneavoastră. Eu nu pot să vă dau nici un leu
pentru că nu am cont din care să vă dau şi nici dumneavostră nu mai aveţi cont
din care să îi primiţi, ar însemna să discutăm lucruri virtuale. Mai departe, podul
nu poate intra în proiectul nostru de finanţare atât timp cât nu avem un
parteneriat sau un protocol de colaborare între consiliul local al comunei
dumneavoastră şi Consiliul Judeţean. Şcoala, dacă aveţi proiectul pentru şcoală,
am promisiunea Ministerului Dezvoltarii că dacă în toamna aceasta Guvernul
reuşeste să ia cei 1 miliard de euro împrumut, toate şcolile şi lucrările începute
în şcoli vor fi finanţate. Problema este să aveţi proiectul de reabilitare şi de
refacere a şcolii, să-l depuneţi la Direcţia Tehnică şi să-l înaintăm Ministerului
Dezvoltarii ca să intre pe finanţare pentru OUG nr.28.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Domnule Preşedinte, eu am vrut să
vă spun că am făcut adresa să finanţăm pe OUG nr.28, nu mi-aţi dat nici un
răspuns, din ianuarie am făcut adresa. Avem protocol cu dumneavoastră cu toate
drumurile comunale în care este prins inclusiv acest pod, iar problema pe care
am ridicat-o este că dacă se întâmplă ceva, şi am vrut să ştie tot consiliul, atât la
şcoala cât şi la comunitatea de rromi pe situaţii de urgenţă să nu incriminaţi
primarul, pentru că nu are cum să treacă nici un mijloc de intervenţie.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Din păcate nu noi incriminăm primarul ci
legea spune, consiliul local şi primarul răspunde şi are în administrare şcolile.
Vă multumesc.
Dl Tarbă Nicolae primar Bughea de Sus – Primarul nu are finanţare domnule
Preşedinte.
Dl consilier Manu Dan – Domnule Preşedinte cu toată consideraţia pentru
domnul primar, este muscelean de-al meu, mă adresez domniei voastre domnule
Preşedinte, cred că noi astăzi, acum, facem un precedent care poate fi foarte
periculos şi în primul rînd trebuie să respectăm blazonul Consiliului Judeţean,
numele şi ceea ce reprezintă acesta. Sunt justificate motivaţiile domnului primar
dar dacă mă întrebaţi pe mine şi pe ceilalţi colegi ai mei, cred că aceste
interpelări s-ar fi pretat mai bine în colegiul prefectural, acolo unde sunteţi şi
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domnia voastră domnule Preşedinte, unde sunt factorii de decizie, şi luaţi
măsurile care se impuneau la momentul respectiv. Eu cred că noi traversăm un
moment şi un precedent periculos şi v-aş ruga să intrăm pe ordinea de zi ca să
ne respectăm. Vă multumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – L-am ascultat pentru faptul că are votul
cetăţenilor şi reprezintă cetăţenii. Vă multumesc şi eu.
Dl consilier Bica Danuţ – Aş dori să fac un comentariu la ceea ce a spus domnul
primar dar cu titlul de generalizare, nu este prima dată când aflăm că un primar a
depus o documentaţie, nu i s-a răspuns pentru că acea documentaţie nu era
conformă sau nu era completă. Cred că n-ar fi o pretenţie exagerată din partea
departamentelor de resort din cadrul Consiliului Judeţean să le comunice celor
ce au depus astfel de documentaţii, care au făcut cereri, că trebuie completată
documentaţia că trebuie făcută referire la nu ştiu ce hotărâre de guvern, adică
îmi lipsesc două pagini din documentaţia depusă sau n-ai ştiut să o faci aşa cum
este procedural, este o idee absolut distructivă, îi inchizi gura omului, peste un
an îi spui azi depui niste decomenţii dar nu sunt conforme. Nu cred că acesta
este scopul nostru. Şi este o rugăminte ca de fiecare dată să se comunice, sunt
totuşi 102 primari care merită totuşi respectul fiecare în parte pentru că au fost
aleşi de comunitate, nu toţi ştiu, nu toate aparatele proprii ale primăriilor mai
ales în mediul rural sunt încadrate, ştiţi foarte bine, cu oameni de specialitate cu
oameni care să ştie în amănunt ce prevede legislaţia, rolul nostru este să îi
ajutăm acolo unde putem măcar să-şi facă documentaţiile corecte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Domnule consilier trebuie să vă informez
că la şedinţele prefecturale împreuna cu Direcţia Tehnică şi cu colegii mei din
Consiliul Judeţean le-am dat toate aceste date şi fiecare primar a ştiut ce să facă,
cum să facă, şi când să facă pentru că dacă nu informez nu am cum să obţin
finanţările, din păcate chiar dumneavoastră aţi venit şi mi-aţi spus ca s-a pierdut
adresa pe care dânsul a adus-o şi nu se găseşte. Cine ştie pe unde o fi lăsat-o,
dacă nu se găseşte în Consiliu.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte cu privire la un punct ridicat
şi de domnul consilier Prunaru, şi eu v-am făcut anul acesta cel puţin trei adrese
cu privire la importanţa strategică pe care o are drumul judeţean dintre satul
Pădureţi, comuna Lunca Corbului şi cartierul Zorile al oraşului Costeşti. Am
arătat în acele adrese că drumul acela pe care locuitorii din partea de sud-vest a
judeţului Argeş, începând cu comuna Bârla, comuna Hârseşti, comuna Stolnici
şi comuna Lunca Corbului, vin la toate instituţiile la care sunt arondate în oraşul
Costeşti. Pe acolo vin la spital, pe acolo vin la judecătorie, pe acolo vin la
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finanţe, pe acolo vin la toate instituţiile. Există solicitare şi de la Serviciul
Ambulanţă pentru acest tronson de drum judeţean. Am o mare rugăminte ce se
poate face anul acesta, să alocăm fonduri speciale pentru doamna Nicolau,
pentru Regie, ca măcar reparaţiile să se facă, dacă nu modernizarea acelui drum.
Cei care nu pot să meargă cu maşinile cu garda joasă, pe acolo circulă tractoare,
este pământ arabil în unele zone, este numai parţial asfaltat, sunt obligaţi să iasa
în drum european, să vină până la Broşteni de Costeşti şi apoi să vin înapoi în
Costeşti. Sub acest aspect eu consider ca în sudul judeţului Argeş este cel mai
important drum neglijat de noi Consiliul Judeţean şi vă rog eventual să faceţi o
vizită în zonă, să cereţi relaţii de la domnii primarii, unii sunt colegi de partid cu
dumneavoastră, dar n-are nici o legătura, sunt oameni care doresc să ajungă la
spital, la finanţe, la APIA şi este păcat să nu rezolvăm, mai sunt vreo 7 km
neasfaltaţi acolo, sunt 12 km cu tot cu zona de asfalt.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Am fost, sunt de acord cu dumneavoastră,
am acordat finanţare pentru proiectare şi licitaţie, dacă reuşim să le terminăm
anul acesta şi la anul începem lucrarea.
Dl consilier Sofianu Narcis – Mă refeream şi la întreţinere până atunci, este
îmbucurător că aţi acordat aceste fonduri.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Banii pentru întreţinere sunt puşi, pentru
pietruiri, în investiţii dacă v-aţi uitat în buget, vom folosi aceşti bani cu prioritate
pentru drumurile despre care vorbiţi.
Dl consilier Prunaru Iulian – Cei 7000 de lei pentru ce mai sunt?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Care 7000 de lei?
Dl consilier Prunaru Iulian – Exact de drumul de care vorbim, de care a vorbit
domnul Sofianu. Avem 10.000 de lei cu o bucată spre Rociu.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Exact ce am spus acum despre proiectare
şi licitaţie.
Dl consilier Prunaru Iulian– Este abia studiu, abia plecăm cu 17.000 de lei
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Proiectare şi licitaţie.
Dl consilier Fulga Marian – Onoraţi colegi, o scurta intervenţie legată de
întretinerea DJ703I Muşeteşti- Brăduleţ – Poienele Vâlsanului. S-au produs pe
acest drum câteva alunecari de teren în satul Galeşul, am avut ocazia să le văd
acum o lună când am mers şi la manifestarile de la Brăduleţ, probabil şi domnul
director Voicu mergând către spitalul Braduleţ a avut ocazia să vadă aceste
deficienţe, poate şi mai mulţi colegi, şi mă refer în principal la o groapă care este
în jumătatea drumului, un tub spart unde s-a înfipt un pomuleţ acolo, şi m-au
informat colegii de la Braduleţ că au pus şi o vestă reflectorizantă. Vă rog să
14

intervină de urgenţă pentru că din punctul meu de vedere este un pericol, mai
ales noaptea, este şi într-o zonă cu pantă şi indiferent de unde vii, este un risc
major de a se produce incidente acolo.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, merită o completare, apropo,
tot este aici domnul doctor Manu, colegul meu de la un fost partid, acolo este
primar Alecu Evlampie, fost viceprimar APR, pe vremea aceea în 2000-2004 era
primar Mariş Vasile, deci Alecu Evlampie este primar la Braduleţ şi nu-l ajută,
ajutaţi-l dumneavoastră, şi este de-al nostru din 1997.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – L-am ajutat foarte mult, staţia de epurare
care costă destul de mult făcută cu OUG nr.28, acum trebuie să aşteptăm
proiectarea. Deabia am preluat drumul acesta, ştiţi foarte bine, l-am votat, este al
Regiei de Drumuri şi acum lucrează la documentaţie, sigur se va face, am văzut
şi eu ce este acolo.
Dl consilier Fulga Marian – Da, dar să se intervină urgent pentru groapa aceea,
pentru că este un pericol.
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 cu 1 abţinere (Prunaru Iulian ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 160.

-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării titlurilor „Personalitatea anului” şi „Tineri de succes” în
cadrul manifestărilor cultural – artistice şi ştiinţifice „Sărbătorile Argeşului şi
Muscelului,, – ediţia a IX – a, 2015.
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? Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, am observat că
avem la tineri de succes 26 de persoane, am făcut o statistică, avem şase de la
baschet, patru de la muzica, câte doi de la karate, judo şi rusă, doi de la
bacalaureat cu nota 10, etc. Întrebarea mea este de ce câţiva, doi sunt născuţi în
Piteşti, patru baschetbalişti nu sunt notaţi unde sunt născuţi, şi diferenţa de
nouăsprezece, sunt notaţi cam aşa: născuţi în Argeş. Nu este o ruşine să treci că
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eşti născut în localitatea Domneşti sau Burdea, asta apropo de localitaţile noastre
sau orice altă localitate, deoarece de la ţară, din mediul rural au plecat cei mai
mulţi oameni de ştiinţă, şi cu asta o să revenim la punctul următor. Şi acum am o
rugăminte domnule Preşedinte, stimaţi colegi, în Jurnalul de Argeş de ieri, la
pagina 3, scrie aşa: „Omul săptămânii” şi permiteţi să vă citesc tuturor, „Robert
Glinţă”. „Cei mai buni înotători din lume au participat săptămâna trecută la
campionatul mondial de nataţie rezervat seniorilor, la întrecera care a avut loc în
Rusia, la Kazan, CSM Piteşti a fost reprezentat de juniorul Robert Glinţă”. „
Sportivul în vârstă de doar 18 ani nu a reuşit să urce pe podium însă a avut
câteva rezultate deosebite la categoria lui de vârstă, Robert a stabilit trei
recorduri naţionale de juniori la probele de 4x100, liber, 100 spate, 50 spate,
trebuie precizat faptul că majoritatea sportivilor pe care Robert i-a avut adversari
au fost seniori iar înotătorul argeşean, şi aici doresc să-l adăugăm al 27-lea, s-a
aflat la prima participare la un campionat mondial de seniori”. „Robert Glinţă va
reveni în ţară în câteva zile însă nu va avea prea multe zile la dispoziţie, va pleca
la campionatul mondial de nataţie din Singapore”. Aş dori ca acest tânăr de elită
care este omul săptămânii într-un ziar săptămânal de elită, acest tânăr să fie
adăugat deoarece este o valoare a Argeşului şi să şti că la acest punct, domnule
Preşedinte, noi facem o greşeală. Poate mâine va mai apărea un tânăr de succes
ca acesta, noi ar trebui în această hotărâre să venim cu personalităti, semestrul 2
- 2014 – semestrul 1 – 2015, deoarece 2015 mai are mult până la revelion. La
acest aliniat, articol, cum vreţi dumneavoastră atât am de spus, o să revin la
„Personalitaţi” cu altă persoană. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Domnule consilier, înainte de a vă
răspunde domnului Polexe, noi nu aplicăm decât un regulament pe care l-am
aprobat tot aici, şi noi vorbim de performanţele anului 2014. Acum premiem
oamenii care au promovat Argeşul şi tinerii care s-au evidenţiat prin rezultate în
anul 2014, aşa este regulamentul aprobat de noi, aici. Vă rog, domnule
vicepreşedinte Polexe.
Dl vicepreşedinte Polexe Constantin - Vreau doar să adaug că aceşti tineri care
obţin de acum încolo premii naţionale şi internaţionale în toate domeniile, îi
avem în vedere şi la anul când vom avea din nou Sărbătorile Argeşului şi
Muscelului, îi vom premia. Pentru că şi anul acesta premiem tineri care au avut
rezultate şi-n a doua parte a anului trecut, dar care nu au primit titlurile atunci
când dosarele lor au fost analizate în comisiile de specialitate. Toţi copii şi
tinerii de succes vor fi luaţi în calcul, aşa scrie în regulamentul pe care l-am
votat şi la anul vor fi premiaţi.
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Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule vicepreşedinte, nu aveţi dreptate,
domnilor colegi hotărârea trebuie modificată şi aş vrea să reţineţi că cele două
persoane care au terminat bacalaureatul anul acesta cu nota 10 sunt din 2015 şi
nu sunt din 2014, deci aţi greşit, nu aveţi dreptate, i-aţi adăugat pe cei care au
avut rezultate luna trecută şi pe aceasta care a avut rezultate acum, nu l-aţi
adăugat. Modificaţi hotărârea pentru că „ Tineri de Succes – 2014 şi atunci 2014
şi la „Personalitate”, la articolul 2, intraţi în legalitate atunci. Domnule
vicepreşedinte am dreptate, Săvulescu de exemplu care este născută la ţară, ce
comuna, din ce comuna este, a terminat la Brătianu, o fată.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Aveţi dreptate să scriem localitatea în care
s-au născut. Unde scrie 2015 „Tineri de Succes”, unde doriţi dumneavoastră?
Dl consilier Prunaru Iulian – „Tineri de Succes” 2014, dumneavoastră şi domnul
vicepreşedinte spuneţi că faceţi referire la 2014, adăugaţi acolo între ghilimele.
Dl vicepresedinte Polexe Constantin – Domnule consilier nu intru în polemică
cu dumneavoastră.
Dl consilier Prunaru Iulian – Nu trebuie să intraţi, domnule Polexe.
Dl vicepresedinte Polexe Constantin – Trebuie să vă aduc aminte că toţi care în
prima jumătate a anului 2014 au obţinut rezultate, au fost premiaţi anul trecut la
Sărbătorile Argeşului şi Muscelului. În calcul s-a luat de la data de 2 septembrie
când a început noul ciclu, până la data când comisiile au stabilit pe cei care
merită.
Dl consilier Prunaru Iulian – Nu aveţi dreptate, poziţia 14, Lixandru Roxana,
născută în anul 1996 în Câmpulung, a luat 10 la bacalaureat anul acesta, şi
Săvulescu Bianca, tot acum a luat 10.
Dl consilier Fulga Marian – Domnule Preşedinte, dacă îmi permiteţi, chiar în
cadrul comisiei am făcut o precizare şi eu în sensul că, putem să luăm în calcul,
pe deoparte şi anul şcolar, dar putem să luam în calcul şi anul bisericesc, care
începe la 1 septembrie.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, am şi eu o întrebare, de
ce aţi scos dumneavoastră comisia de religie şi comisia mass-media?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Întrebaţi comisia, domnul vicepreşedinte
va da răspunsul.
Dl vicepreşedinte Polexe Constantin – Nu le-am scos, întâmplător sau nu ştiu
din ce motive, comisia mass-media s-a desfiinţat, nu a primit nici o propunere
conformă. Noi trebuie să luăm în calcul toate religiile care au dreptul să
funcţioneze pe teritoriul României, fiind foarte multe religii nu poţi să iei în
calcul o personalitate pentru că fiecare domeniu pe care îl reprezintă religia pe
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care o practică, probabil au avut activităţi, au ajutat copiii, au dat burse, i-au
integrat social, şi atunci neavând decât un singur titlu, nu se poate lua în discuţie
pe acest subiect.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, nu este adevărat, în ce
priveşte mass-media eu am făcut două propuneri, sunt la dosar, iar în ce priveşte
religia nu are dreptate, pentru că sunt personalităţi. Şi am o rugăminte la
dumneavoastră , nu cred că „Personalitatea anului” să fie tot aceeaşi persoană
care şi anul trecut, şi anul trecut, tot a fost premiată, şi mă refer la domnul Stroe
Constantin, care este de la Uzina de Autoturisme Piteşti, şi dânsul un pensionar.
Eu cred că mai sunt şi alte persoane care îndeplinesc condiţia asta de
personalitatea anului. Mai mult şi din cauza aceasta dar şi din cauză că aţi scos
Comisia de Religie şi cea de Mass-Media, eu o să mă abţin la acest punct. Vă
mulţumesc.
Dl vicepresedinte Polexe Constantin – Domnul Stroe a venit de la Comisia
Socială, a fost propunerea comisiei, au fost două propuneri, domnul Stroe a
câştigat la vot, respectăm democraţia.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Votul este cel mai puternic.
Dl consilier Sofianu Narcis– Domnul Constantin Stroe a fost chiar propunerea
mea, a mai existat încă o propunere, o persoană onorabilă pe care eu nu o
cunoşteam, dar care nu înseamnă că nu are valoare, ideea a fost ca cei care au
susţinut cea de-a doua propunere, au formulat ideile în aşa fel încât se potrivea
acea persoană mai bine la secţiunea de cultură, şi domnul Stroe a câştigat
detaşat, s-a văzut şi la vot aşa cum spune şi domnul Polexe. Pe de altă parte
vroiam să supun atenţiei şi faptul că n-am auzit când aţi vorbit despre avizele
comisiei şi despre amendamentul propus de mine şi votat de Comisia Juridică.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Este declaraţie politică?
Dl consilier Sofianu Narcis – Nu, este un amendament al Comisiei Juridice,
votat cu patru voturi pentru şi două abţineri.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Domnule consilier, dumneavoastră ca
avocat ştiţi că nu putem pune amendamente unui regulament care a fost aprobat
de noi. Se poate propune din partea dumneavoastră să modificaţi regulamentul
pentru anul viitor, dar anul acesta nu are rost să avem discuţii care nu au rost.
Dl consilier Sofianu Narcis – Putem să completăm cu o secţiune la propunerea
unei comisii.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Nu se poate completa, dacă noi toţi am
votat un regulament.
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Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, întâmplarea face ca
dumneavoastră contraziceţi chiar un amendament al comisiei juridice.
Dna consilier Sandu Elena – Cu excepţia a două abţineri, vă rugăm frumos să
specificaţi.
Dl consilier Sofianu Narcis – Da, cu două abţineri şi patru voturi pentru.
Comisia Juridică cu patru voturi pentru şi două abţineri cum spune stimata mea
colegă, a propus un amendament plenului, plenul va hotarî prin vot.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin -Amendamentul nu poate fi propus pentru
că regulamentul nu poate fi modificat, a fost aprobat şi îl aplicăm pentru anul
acesta.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, doream să întreb
pentru informarea mea, poate colegii cunosc, la punctul 10, un domeniu sensibil
ca şi religia şi presa, administraţia publică, doamna Neagoe Adela Petrinia, cum
a fost aleasă, câţi candidaţi au fost, propuneri.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Administraţie publică da? Doamna
Stoenescu, vă rog.
Dna director Stoenescu Roxana – A fost propunerea Comisiei Consultative
validată de Comisia Judeţeană, o singură propunere am avut din partea acestei
comisii.
Dl consilier Manu Dan – Referitor la doamna doctor Adela Neagoe, născută în
Dragoslavele, eu am avut acesta propunere în cadrul comisiei, comisia a fost de
acord, fiind singura propunere aşa cum a spus şi doamna Stoenescu. Deşi este
medic, a absolvit şi alte specialităţi, acum fiind înalt demnitar în conducerea
Ministerului Sănătăţii. A îndeplinit, conform C.V-ului anexat, funcţiile de
Secretar General şi Secretar General Adjunct ani de zile, motiv pentru care, este
musceleancă, nu este nici cetăţean de onoare al judeţului Argeş, şi pentru că a
lucrat numai în administraţie, nu lucrează într-o clinică, nu lucrează în cabinet
medical repet numai în administraţie. O cunosc foarte bine şi cred că o cunoaşte
şi domnul Polexe, doamna Adela Neagoe a ajutat judeţul Argeş în multe
proiecte iniţiate de noi şi trecute ca hotărâre de guvern. Şi acesta a fost motivul
pentru care eu mi-am permis s-o nominalizez şi mă bucur că sunteţi de acord.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte revin la amendamentul
Comisiei Juridice.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Nu pot să supun la vot amendamente, aş
dori să mai spun un lucru, ceea ce a spus domnul doctor este corect şi cred că ar
trebui până la sfârşitul anului să inventariem personalităţile pe care le-am omis
până acum să acordăm titlurile de „Fiu” şi de „Cetăţean” şi poate într-o
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festivitate la sfârşitul anului să putem da aceste titluri pentru că am mai primit
câteva informaţii despre câteva persoane. Încă o dată repet, nu se pot aduce
amendamente la regulament.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, întrebaţi-l pe domnul
Secretar care este aici, să vă consulte juridic, nu puteţi să nu supuneţi la vot un
amendament, puteţi să vi-l însuşiţi sau să-l supuneţi la vot separat.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Nu puteţi să faceţi un amendament la un
regulament, nu are rost să ne mai contrazicem.
Dl consilier Sofianu Narcis – Este Legea Administraţiei Publice.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Foarte bine, mă daţi în judecată.
Dl consilier Prunaru Iulian –Domnule Preşedinte, am o corectură literară, dacă
la „Tineri de Succes” îi avem în ordine alfabetică, la „Personalitatea Anului” aţi
început cu litera P şi aţi terminat cu litera B. Vă rog să-i puneţi în ordine
alfabetică.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Sunt de acord. Aş dori să vă invit cu toată
onoarea sâmbătă la ora 17.30 în această sală, unde vom acorda aceste premii, de
asemenea astăzi după-amiază, împreună cu Muzeul Judeţean, vom acorda
diplome de excelenţă pentru şase personalităţi ale judeţului Argeş, care au fost
apreciate în diferite domenii de activitate.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu patru abţineri ( Diaconescu Nicuşor,
Prunaru Iulian, Sofianu Narcis şi Voicu Dorin ). S-a adoptat Hotărârea nr. 161.

-VIII-I-

Trecându-se la punctul VIII-I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberarii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente, 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.
Consult dacă sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, aş dori să felicit firma
Caroli care aduce angajaţi de la Curtea de Argeş, de la Mioveni, de la Bârla, de
la Vedea, de la Topoloveni, a creat locuri de muncă. Era bine dacă era aici şi
domnul director să-i spunem „felicitări”.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – În legătura cu firma Caroli aveţi dreptate,
am avut o discuţie cu patronul care doreşte să intre într-un parteneriat cu
Consiliul Judeţean Argeş şi probabil că o să–l invităm la o discuţie şi la o
prezentare în una dintre şedinţele următoare. Vă mulţumesc.
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. 162.
-VIII-II-

Trecându-se la punctul VIII-II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
exercitarea /neexercitarea dreptului de preempţiune asupra spaţiului (cabinet
medical) situat în Piteşti, B-dul Republicii, nr.41, parter (Policlinica
Stomatologică). - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia 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.
163.

-VIII-IIITrecându-se la punctul VIII-III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea înfiinţarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni prin reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Tigveni . - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări ? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, toate bune şi la locul
lor, între anii 2004-2008 s-a distrus Tigveniul, cu ateliere şi aşa mai departe,
acum începem să-l readucem la forma care era în anul 2004. Au fost acolo
multe laboratoare, multe ateliere, se câştigau bani, aveau activitate foarte bună.
Uşor , uşor, ducem de la Tigveni, ducem la Călineşti, ducem de la Tiveni în alta
parte, începem uşor să-l desfinţăm. Acum e bine că-l reînfiinţăm.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Atenţie, Tigveniul nu-l mai reînfiinţăm,
am reînfiinţat Călineştiul. În 2004-2008 printr-un proiect european, s-a reînceput
construcţia Călineştiului. În cadrul acestui proiect european, condiţia pentru a fi
finanţat a fost ca Tigveniul să se mute la Călineşti, noi acum trebuie să punem în
aplicare.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, observ că pe statul de
funcţiuni avem 8 fochişti, cu încă 4 instalatori, sunt 12 persoane.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Noi nu facem decât să aprobăm nişte state
de funcţii care sunt aprobate de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi să
putem pune în aplicare toate aceste lucruri.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Trebuie să vedem dacă este oportun să avem
atâtea persoane.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – După ce ne vom supune acestor hotărâri.
Vom analiza modul în care au fost făcute. Vă mulţumesc.
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.164.

-VIII-IVTrecându-se la punctul VIII-IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării organigramei Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș . dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K5, K3 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări? Va rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, singurul lucru pe care laş dori este organigrama, care a fost discutată şi în comisii, şi am avut o
obiecţiune, sper să se fi rezolvat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Este în anexă, observ că au modificat.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Consiliul Judeţean are în subordine în primul
rând Comisia pentru Protecţia Copilului, Comisia pentru Evaluarea Persoanelor
Adulte cu Handicap. Şi în nici un caz nu se subordonează directorului general
adjunct Protecţia Copilului.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Corect, se subordoneaza Direcţiei.
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.165.

- VIII-V Trecându-se la punctul VIII-V al ordinii de zi - Informarea D.G.A.S.P.C.
Arges, privind copiii părăsiţi în unităţile sanitare din raza administrativ –
teritorială a judeţului Argeş, semestrul I – 2015.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Cine o prezintă ? Eu?
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel - Este vorba de raportarea semestrială cu privire
la copiii care au fost părăsiţi în judeţul Argeş, sunt şapte cazuri, sunt detaliate,
informare pe localităţi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – În Municipul Curtea de Argeş, comuna
Miroşi, comuna Leordeni, comuna Miceşti, comuna Titeşti, comuna SchituGoleşti. Cinci copii au fost daţi în plasament, un copil a decedat, părăsiţi în
judeţul Argeş cu domiciliul părinţilor în altă ţară - un copil este dat în plasament.
Vă aştept la ,,Sărbătorile Argeşului şi Muşcelului,,. Vă multumesc pentru
prezenţă.
Să aveţi o zi bună.
Şedinta 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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