CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29 octombrie 2015,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 15,00 domnul Grigore Florin Tecău, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 33 de consilieri, fiind absent domnul consilier Moise Dumitru, deci
şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: dl Voica Ionel, Secretarul
Judeţului Argeş, dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie
Publică Comunităţi Locale, dna Mocanu Carmen, 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, d.na Rădulescu Eliza, şef Serviciul Resurse
Umane, dna Mincă Ana, din partea Compartimentului Strategii Sinteze Socio
Economice Sănătate, 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 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
Bună ziua, bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş de astăzi
29 octombrie 2015. Avem patru colegi întârziaţi: Voicu Dorin, Fulga Marian,
Moise Dumitru, Postelnicescu Marius. Vă rog să-mi permiteţi să vă supun la vot
ordinea de zi cu următoarele precizări. Pentru faptul că n-am putut participa la
toate discuţiile, vă propun să retragem de pe ordinea de zi următoarele puncte:
punctul 20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare
între Consiliul Județean Argeș și Asociația în vederea promovării „Țuicii de
Morărești – Arges” și a produselor tradiționale, având în vedere că încă nu am
discutat bugetul pe anul viitor. Al doilea punct de pe ordinea de zi pe care vi-l
propun să-l retragem este punctul 21 - Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii consiliului județean nr.126/30.08.2006 privind darea în
administrare a bunurilor aparţinând stațiilor de tratare a apei din localitățile
Budeasa, Cerbureni. Este vorba de punctul de vedere al consiliului local Curtea de
Arges, am discutat telefonic cu primarul Municipiului Curtea de Argeş şi în zilele
următoare o să primim punctul de vedere al consiliului local astfel încât să putem
da această hotărare, a apărut şi o situaţie delicată, tatăl domnului primar a decedat
şi nu am putut vorbi foarte mult cu dânsul astăzi iar eu nu am toate datele aşa că
rămâne să amânăm şi acest punct de pe ordinea de zi. Al treilea punct pe care vă
propun să-l amânăm astăzi este 23.2 - Proiect de hotărâre privind cererea de
finanţare a Asociaţiei Sportive Handbal Club Argeş pentru sezonul competiţional
2015 – 2016. Având în vedere că nu am reuşit să stau de vorba cu noua conducere,
s-a schimbat din nou componenţa acestei conduceri şi nu s-a putut prezenta
preşedinţilor de comisii planul şi proiectul de dezvoltare al acestui sport la nivelul
judeţului. Deşi toţi suntem de acord că trebuie să promovăm sportul şi să-l
susţinem, rămâne să analizăm într-o şedinţă viitoare modul în care ne putem
implica, sau dacă ne mai implicăm sau nu în această activitate.
Supun la vot ordinea de zi cu modificarile pe care vi le-am comunicat - 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 30.09.2015 -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.
Înainte de a trece la celelalte puncte ale ordinii de zi vă rog să-mi permiteţi să-l
invit pe domnul consilier judeţean Prunaru Iulian să ne comunice o problemă
delicată pentru dânsul.
Dl consilier Prunaru Iulian – Bună ziua, vă mulţumesc domnule Preşedinte că aţi
ascultat rugămintea mea. La şedinţa din 30.09.2015 la pagina 31 este consemnat,
pentru cei care nu au citit procesul verbal, spuneam atunci că un derbedeu în
circulaţie, nu în viaţa de zi cu zi, m-a urmărit de la Costeşti pe traseul ŞerboeniIoneşti-Tomşanca-Bujoreni-Vulpeşti la dreapta spre Roşiori, Cornăţel, Podeni, am
reuşit să depăşesc, nu se vedea de la volan de înalt ce era, nu contează, am
continuat traseul prin Curteanca, Buzoieşti, Humele, Găujani şi la Ungheni, un
băiat, un agent pe care îl ştiu de când era miliţian Voicu Gheorghe, pentru prima
data în viaţa lui mi-a făcut semn să opresc, eram în interes de serviciu,
dumneavoastră ştiţi foarte bine că eu luând traseul DN 65A de la Albota până la
Balaci, aveam un document semnat de dumneavoastră şi de toţi primarii din zonă,
inclusiv cu ştampile în original. Am întrebat:,,Măi Gică de ce m-ai oprit? “ ,, Şeful
meu care este în spatele dumneavoastră mi-a dat ordin să vă opresc.” În clipa în
care i-am dat cartea de identitate, că pe aceia mi-a cerut-o, nu permisul de
conducere sau altceva, apare şi şeful lui care îmi era aşa cam până la umeri, eu sunt
cutare, băi i-ai luat buletinul, da, întră înăuntru. Bineînţeles că nu am intrat,
domnule dragă nu am încălcat legile circulaţiei cu nimic, dumneata nu te
legitimezi, nu te cunosc, eşti în civil, dacă ai probleme cu mine în afară de cartea
de identitate, iată vă dau documentul semnat de domnul Preşedinte Tecău, eu merg
prin zonă, am avut o problemă de familie cu mama mea, merg la Căldăraru, am
întâlnire cu primarul şi viceprimarul. Când aveţi chef să-mi daţi buletinul îl duceţi
la Secţia 3 de Poliţie de care aparţin în Războieni, la Consiliul Judeţean, sau pe
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traseul pe care circul. Am spus colegilor mei la comisii în august, s-a întâmplat la
ora 9.35 pe data de 4 august, n-am spus nimic în plen, am repetat la comisie pe
data de 29 luna trecută, văzând ca domnul preşedinte al ATOP nu a luat nicio
măsură, culmea fac parte din comisia juridică şi administraţie, ordine publică, şi nu
de acum ci din 1996, când colegi erau alţii, de alte valori spun eu, alde Sandu
Nichita, Mircea Marinescu şi altii, nu mai contează. Dar în plen eu am luat
cuvântul şi la pagina 31 este poziţia mea, domnule Preşedinte, stimaţi colegi iată că
se împlinesc 90 de zile, 3 luni, nimeni nu m-a contactat, colegul meu Marian Fulga
care din întamplare face parte cu mine din comisia juridică ca şi domnul Lazăr, lam fentat pe domnul Lazăr ca preşedinte şi am mers singur pe zonă, n-am rezolvat
nimic, aseară m-a minţit încă o dată domnul preşedinte al ATOP, acum nu-i mai
spun Cornel îi spun preşedinte al ATOP, domnule Preşedinte nu luaţi nicio măsură,
mâine mergem la domnul Badea care se ocupă de zonă şi rezolvăm problema.
Stimaţi colegi, iată că a trecut şi ziua de astăzi, este ora la care aveam şedinţa
aseară şi domnul Lazăr nu a mers cu mine la domnul Badea, eu nu am carte de
identitate de 3 luni, şi mă întreb şi vă întreb pe dumneavoastră: dacă eu care fac
parte din consiliul judeţean, împlinesc 20 de ani de când am păşit pentru prima dată
în această sală, avea alt aranjament, şi de atunci mai suntem vreo trei, dacă eu sunt
sfidat de către colegii mei de comisie, nu colegii de consiliu judeţean, care din
întamplare împreună cu mine facem parte, să luam un segment de comisie, ordine
publică, pai ce fac aceşti oameni care mai au şi o maşină la dispoziţie, care din
întamplare toacă benzina şi banii noştrii, care spală maşina la subsol gratis, care
este întreţinută în service gratis şi din întâmplare iar din întâmplare, iată cum vin
întamplările, eu niciodată nu am făcut un ordin de deplasare, stimaţi colegi, pentru
că merg în teritoriu şi din întâmplare am mers în tot judeţul, dânsii sunt lună de
lună şi la ordine de deplasare, pe alte trasee şi au maşini. Mă întreb şi vă întreb, de
Crăciun voi primi şi eu cartea de identitate sau acel document de la
dumneavoastră? Eu pot să recuperez că îl copiez în color şi îl au toţi primarii dar
uitati-vă în ce situaţie ingrată suntem noi puşi, consiliul judeţean, dacă un cetăţean
care poate are şi un handicap sau poate e mai dezbrăcat ca mine, sau mai prost ca
mine, nu este băgat în seama. Eu sunt sfidat de trei luni, pe data de 4, săptămâna
viitoare sunt 90 de zile. Domnule Polexe v-am spus din august până să plecaţi în
concediu? Mi-aţi spus: lasă-mă domnule Prunaru, plec şi eu de luni în concediu şi
când vin din concediu vom rezolva, să fim sănătoşi. Să ştiţi că pot să merg şi fără
carte de identitate dar gestul mă deranjează şi voi repeta. Aseară îmi pare rău că m4

a păcălit domnul Cornel şi nu am introdus în procesul verbal al şedinţei noastre.
De acum în colo de câte ori ne întâlnim o să repet. Mă scuzaţi că vă deranjez.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Multumesc domnule consilier judeţean. Vă
rog, domnule Lazăr.
Dl consilier Lazăr Cornel – Pe scurt domnule Preşedinte, da, am aflat despre ceea
ce domnul consilier face referire aici, eu am fost personal şi dânsul ştie, am fost şi
am discutat cu tot ce înseamnă poliţist de la Buzoeşti, Costeşti, şefi de acolo, numi permit să spun, poate facem o anchetă, nu pot să spun în plen aici şi punctul de
vedere al poliţiştilor. Eu am luat copii după documentul cu care a fost trimis
buletinul aici, scrie că a fost abandonat de dumneavoastră în faţa poliţiştilor, în
curtea poliţiei.
Dl consilier Prunaru Iulian – Vreau să mai spun o perlă, plătim poliţie şi alte
structuri în Ţara Românească, eu merg din trei în trei zile, din întâmplare, repet,
din întâmplare, mâine merg a 30-a oară din august, era o poartă metalică închisă,
au uşa de la intrare în Poliţia Ungheni tip apartament închisă, minciună, eu nu am
intrat în curte la dumnealor pentru că ei nu vin la serviciu. Aceşti indivizi de când
s-au reorganizat pe structuri şi vezi doamne există un moţ, cred că moţu e asta de
1,50 m de la Buzoeşti, ăsta mic, poate era ofiţer că nu s-a legitimat, şi cu asta să
închei, cred că acel mic mare om răspunde de acele comune pentru că pe acolo nu
mai dă nimeni, la Miroşi încuiat, la Căldăraru încuiat, la Buzoeşti, la Ungheni şi
aşa mai departe. Deci minciuni.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc, o să discut şi eu. Înainte de a
intra pe ordinea de zi am şi eu o rugăminte la dumneavoastră şi la domnul secretar
Voica, împreună cu preşedinţii comisiilor să stabilim un grafic în care să puteţi sta
de vorbă pe domenii de activitate şi să stabilim lista de investiţii pentru anul viitor
şi bugetul. Este oportun acum să stabilim o listă de investiţii pe care putem să o
respectăm pentru anul viitor cu obiective pe care putem să le realizam în toate
domeniile de activitate, mă refer la drumuri, la investiţii, la sănătate, la cultură, la
educaţie, aş vrea ca de săptamâna viitoare să începeţi aceste discuţii astfel încât să
putem avea o imagine clară la sfârşitul anului asupra bugetului şi a listei de
investiţii să nu trebuiască să mai modificăm lista de investiţii în fiecare lună sau să
moştenim lucrări de zeci de ani de zile care sunt puse pe lista de investiţii şi nu au
fost începute niciodată. Domnule Secretar vă rog să preluaţi toată această activitate
şi să faceţi toate aceste întâlniri, am vorbit şi i-am rugat pe colegii noştri preşedinţi
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de comisii să facă această activitate şi aş vrea să discutaţi foarte concret despre ce
vrem să facem în anul viitor.
-

II -

Trecându-se la punctul II 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 aveţi neclarităţi?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. 204.
- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
“Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești. - 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 neclarităţi?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. 205.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei”
Valea Iașului . - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 206.

-VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind validarea
rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de Medic Șef Secție
Pneumoftiziologie II și Medic Șef Laborator Analize Medicale din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni . - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a
spus:
Comisiile 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, nu avem nimic, este vorba
de un concurs pe post de şef de secţie, pe post de şef de laborator dar ne
deranjează la acest concurs că punctajul este atât de maxim, dacă şi dumneavoastră
îl răsfoiţi, vă veţi da seama că este imposibil să ia 100% puncte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – A fost o comisie.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, colegul din stânga are
dreptate în sensul că doar cu ajutorul celor din comisie ar putea să facă 100%
punctaj. Eu sunt surprins că se încearcă tot timpul şi la Leordeni, s-a mai făcut, nu
trebuie să spun eu cum a ajuns doamna directoare din nou director. Am adus la
cunoştinţă la timpul potrivit, doamna Dinu şi domnul Manu cunosc situaţia că au
pus-o pe doamna directoare în funcţie, dânsul a zis că nu, noi vom avea un
regulament etc şi totuşi acolo, aici, la Leordeni suntem minţiţi. Eu voi vota prin
abţinere pentru că nu vreau să fiu păcălit.
Dl vicepreşedinte Mărăşoiu Dorin – Aţi uitat să spuneţi că spitalul de la Leordeni
este unul dintre cele mai performante din punct de vedere al curăţeniei şi al
condiţiilor de spitalizare.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Eu nu vorbesc domnule vicepreşedinte că
dumneavoastră vorbiţi în plus faţă de mine. Eu vorbesc de una şi dumneavoastră
bateţi câmpii în altă parte.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Suntem în şedinţa de consiliu judeţean.
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Dl vicepreşedinte Mărăşoiu Dorin – Nu pe păreri personale, dacă aveţi dovezi,
puneţi-le pe masă. Discuţii de genul acesta nu au rost.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, daţi-i cuvântul domnului
vicepreşedinte, eu vorbesc pe proiect, dânsul vorbeşte pe rezultate.
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 două abţineri (Diaconescu Nicuşor si
Prunaru Iulian).
S-a adoptat hotărârea nr. 207.
-VITrecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
achizitionarii unor servicii juridice de consultanță/asistare/reprezentare de către
Spitalul Judetean de Urgență Pitești. 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? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, sigur ca
această ordonanţă la timpul respectiv a nemulţumit unele companii, regii, care
aveau contracte cu case de avocatură, acum iată ca pe articolul respectiv pentru
cazuri de situaţii speciale se poate achiziţiona acest serviciu. Noi am avut luna
trecută dacă reţin bine un asemenea proiect de hotărâre pentru regia de drumuri.
Ştiu că în 2010, 2011 am aprobat un proiect de hotârâre pentru un serviciu de
consultanţă pentru aparatul Consiliului Judeţean, revin, dacă la toate instituţiile
subordonate Consiliului Judeţean sunt necesare proiecte de hotărâri pentru
achiziţionarea acestor servicii de consultanţă, dar la toate, de cultură, spitale, Regia
de Patrimoniu şi ce mai avem şi doi, dacă serviciile, birourile, direcţiile juridice din
aceste instituţii nu se suprapun ca şi atribuţii cu noua achiziţie a unei case de
avocatură sau a unui serviciu de avocatură.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Am înţeles.Doriţi să vă prezentăm un raport
cu privire la aceste activităţi şi modul în care au fost încheiate contractele.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Nu aş dori să avem paralelisme adică juriştii să
aibă un obiect pe fişa postului care să se suprapună cu cea a serviciului pe care îl
achiziţionăm.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Sunt de acord cu dumneavoastră, am să-l rog
pe secretarul judeţului să pregăteasca o astfel de informare şi să putem să o
prezentăm în comisii pentru a fi analizată.
Dl consilier Bica Danuţ – Noi în comisii am discutat, şi poate ar fi bine să fie
explicate aici şi despre afirmaţiile directorului juridic din Prefectură cu privire la
un astfel de proiect care ar fi ilegal. Am înţeles că situaţia este cu totul altfel şi
pentru lămurirea noastră ar fi bine să faceţi o scurtă prezentare.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Vă mulţumesc, pentru informarea
dumneavoastră începând de anul trecut de când am fost ales Preşedinte, toate
contractele care erau în vigoare au încetat, am încheiat contracte prin achiziţii
publice directe numai pentru activităţile punctuale unde nu avem specialist, dar o
să vă dea explicaţiile doamna directoare.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, la ce mai avem atâţia
jurişti în cadrul Consiliului Judeţean, şi la spitale, şi aşa mai departe,când se cer în
continuare servicii juridice de consultanţă. Pentru ce domnule Preşedinte, pentru ce
plătim corpurile acestea de jurişti, atunci haideţi să-i dăm afară pe jurişti, să
aducem baroul de avocaţi, nu se mai poate aşa ceva, pentru că mergem în faţă la
Prefectură cu acest proiect de hotărâre şi ne face varză.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin – Domnule Secretar vă rog să daţi o explicaţie
scurtă despre cazul pe care l-a prezentat Prefectura.
Dl Secretar Judet Voica Ionel – Instituţia Prefectului se referă la hotărârea adoptată
în decembrie 2014. Reproşul adus acelei hotărâri se referă la faptul că este mult
prea generală referindu-se la mai multe subordonate ale Consiliului Judeţean şi că
aceste contracte de consultanţă asistare – reprezentare să fie punctuale adică să fie
concentrate pe situaţii, de exemplu cum a fost adoptată hotărârea cu privire la
contractele de reprezentare pentru drumuri, acea hotărâre a fost considerată legală
de către Prefectură şi nu a fost nicio problemă. În ceea ce priveşte hotărârea
respectivă vreau să vă aduc la cunoştinţă că în fond Consiliul Judeţean a câştigat.
Dl vicepreşedinte Mărăşoiu Dorin – In conferinţa de presă a fost prezentată după
pierderea procesului pe fond, nu când s-a anunţat şi s-a dat în judecată.
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 (Diaconescu Nicuşor, Prunaru
Iulian).
S-a adoptat Hotărârea nr. 208.
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-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea
unui protocol de colaborare între Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș și
Asociatia Română a Traumatologilor şi Ortopezilor Pediatri. - dl Preşedinte Tecău
Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.
Este vorba de un congres international, una dintre cele mai mari manifestări pe
sănătate care va avea loc în judeţul Argeş.
Dl consilier Postelnicescu Marius– Nu vreau să insist prea mult, la comisii am spus
ce aveam de spus referitor la acest termen pe care ei îl cer, banii pentru termenul 57 noiembrie, eu cred că un congres internaţional se bugetează şi se creionează
strategia cu mai multe luni înainte. Dacă Consiliul Judeţean nu avea bani, ce se
întâmpla, acest congres şi toţi participanţii din lume se întorceau acasă? Adică aş
dori pe viitor să nu mai dăm bani la tot felul de activităţi chiar dacă sunt bune pe
ultima sută de metri, săptămâna viitoare începe congresul, luni sau marţi, şi dacă
nu aveam banii ce se întâmplă, dădea Ministerul Sănătaţii, veneau oamenii cu bani
de acasă cu suma respectivă?
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore – Este corect punctul dumneavoastră de vedere
şi de aceea am insistat ca de săptamâna viitoare să vă întâlniţi în comisii să
discutăm toate aceste priorităţi pentru anul bugetar viitor inclusiv pe cultură, pe
sănătate, toate activităţile de finanţare să le prindem acolo şi apropo de lucrul
acesta, Ţuica de Morăreşti trebuie prinsă într-un astfel de program, să ştim de la
începutul anului pe ce activităţi dăm banii şi unde trebuie să sprijinim. În privinţa
acestui congres vreau să scot în evidenţă activitatea pe care a avut-o domnul doctor
Stan în privinţa găsirii sponsorilor şi finanţării pentru a asigura desfăşurarea
activităţii în bune condiţii, este adevărat că unele intenţii până la un moment dat sau oprit şi această sumă este imperios necesară.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, nu era necesar să facem
protocol, putea să facă o documentaţie în acest sens cu o luna, două înainte.
Dl Preşedinte Tecău Florin Grigore – Şi o semnez eu, vă mulţumesc. Aşa este
legea.
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Dl consilier Diaconescu Nicuşor– Domnule Preşedinte, acest protocol se rezuma la
15000 de lei.
Dl doctor Stan Vasile– Domnilor si doamnelor consilieri, aş dori să vă precizez
câteva lucruri, problema se pune în felul următor, anul acesta se împlinesc fix 30
de ani de la darea în folosinţă a secţiei de chirurgie şi ortopedie pediatrică din
Piteşti, lucru de care vreau să vă reamintesc că nu au multe judeţe, vă pot spune cu
siguranţă au două sau trei, Oradea, Bacău şi Ploieşti. Eu am profitat şi am vorbit
cu domnul Preşedinte de anul trecut despre acest eveniment, am profitat că sunt
preşedintele societăţii în exercitiu şi am avut ambiţia să organizăm acest congres la
Piteşti pentru promovarea judeţului şi de ce nu a spitalului de copii. Vreau să vă
spun domnule consilier că acest congres nu costă 15000 de lei, costă peste 14000
de euro. Impreună cu domnul Preşedinte şi cu domnul profesor Burnei care este
preşedintele de onoare al congresului, am apelat la acest mic ajutor ca să sustinem
gratis rezidenţii de ortopedie, să nu credeţi ca am stat în organizarea acestui
congres în cei 15000 de lei de la Consiliul Judeţean. Şi eu cred că promovarea
judeţului si sigla Consiliului Judeţean va apărea pe program, vor participa chirurgi
din Israel, Franţa, Moldova, si cred ca am făcut un lucru bun pentru judeţ şi eu vă
mulţumesc dacă sunteţi de acord dacă nu, asta e.
Dl consilier Manu Dan – Multumesc domnule Presedinte, câteva precizări aş dori
să fac şi eu. Este un moment important pentru judeţ şi pentru lumea argeşeana care
lucreaza în domeniul medical. Il felicit pe domnul doctor Stan că este preşedintele
în exercitiu al acestei asociaţii şi noi în fond împuşcăm doi iepuri, Consiliul
Judeţean şi judeţul Argeş, primul, venind somităţile din domeniu şi nationale şi
internaţionale, automat intra şi în spitalul de pediatrie şi colegii noştri de la
pediatrie pot avea un schimb profesional şi profesionist în domeniile de activitate,
acesta este primul mare beneficiu şi doi, domnul doctor a spus o chestie extrem de
deşteaptă, sponsorizează rezidenţii care nu au bani, pasul doi pe care pediatria îl
face, şi sper să-şi facă temele, aşa cum îl ştiu eu pe domnul doctor, îşi face sigur
temele, este aceea ca ştiţi bine că avem un deficit acut de profesionişti, de cadre de
specialitate, rezidenţii care nu au post, dacă 10-15 vin şi raman 2-3, este un mare
succes.
Dl Preşedinte Tecau Florin Grigore
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. 209.
-VIIITrecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea reorganizării Echipei Intersectoriale Locale Argeş şi a Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale Argeş în domeniul
prevenirii şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenţei asupra copilului
şi a violenţei în familie. - dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 210.
-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea creșterilor salariale potrivit O.U.G. nr. 27/2015 pentru personalul din
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Argeş și a
unităților subordonate acestuia, precum și pentru personalul din cadrul Căminului
de Persoane Vârstnice Mozăceni. Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K5 şi secretarul judeţului 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 cu unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 211.
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-XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acordarea drepturilor aferente copiilor /elevilor/tinerilor cu cerinte educative
speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa din judetul Arges incepand
cu anul scolar 2015- 2016. - 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 ? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor– Domnule Presedinte, în august v-am adus
documentele, a venit şi sfârşitul lui octombrie şi în sfârşit s-a reglementat. În
august am venit cu documentele la dumneavoastră dar nu erau nişte reglementari,
aparţineau primăriilor, se tot plimbau de la unii la alţii, nu se ţinea cont de
Consiliul Judeţean, s-a făcut reglementare şi Consiliul Judeţean este cel care până
la urmă rezolvă problema.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Da, sunt de acord cu dumneavoastră.
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.212

-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în folosinţă gratuită Ministerului Apărării Naţionale a unei părţi din imobilul situat
în comuna Valea Mare Pravăţ, satul Nămăeşti-punctul Aristide, aflat în domeniul
public al Judeţului Argeş. dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, 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.213.
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-XIITrecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului
Argeș. – Etapa a II- a. dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, o rugăminte am şi eu, dacă tot
are doamna Nicolau proiectul complet al districtului de la Buzoeşti de astă vară, să
aibă grijă că trece toamna şi vine iarna şi nu s-au apucat de lucru, şi trecând pe
acolo de două ori pe saptamână, să ştiti că la parter nu mai sunt scânduri, şi la etaj
nu mai există folie, repet, până se vor apuca de lucru, şi ca o concluzie, am plătit
degeaba paza că aceia nu au ce păzi de fapt, că folia o sparge vântul, avem pază
acolo, sunt oameni care stau 12 ore cu 24 ore, vă dau numere de maşini, cum îi
cheamă pe baieti.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mâine mă duc, am stabilit, mâine mergem
acolo.
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.214.

-XIIITrecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
exprimarea acordului cu privire la închirierea de către Consiliul Local Călineşti, în
calitate de administrator, a imobilului situat în comuna Călineşti, judeţul Argeş
aflat în proprietatea Judeţului Argeş. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Comisiile K1 , K2, K5 şi secretarul judeţului 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.215
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-XIVTrecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
apartamentarea imobilului - Etaj Policlinica Stomatologică (format din două
corpuri de clădiri, respectiv policlinică şi bloc), situat în Piteşti, b-dul Republicii
nr. 41. Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K2, K3, K5 şi 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 cu două abţineri (Velcea Nicolae şi Bica
Dănuţ). S-a adoptat Hotărârea nr.216

-XVTrecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Proceselor-verbale de adjudecare a licitaţiei publice din data de
15.10.2015. - dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K2, K3, K5 şi 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 cu două abţineri (Velcea Nicolae şi Bica
Dănuţ).S-a adoptat Hotărârea nr.217.

-XVITrecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosinţă gratuită sindicatului SANITAS Argeş a spaţiului situat în incinta
Policlinicii Stomatologice din B-dul. Republicii nr. 41, Piteşti, imobil aflat în
domeniul privat al Judeţului Argeş. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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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.218.

-XVIITrecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş
R.A. în relaţia cu Consiliul Judeţean Argeş pentru anul 2016. - Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului 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.219.

-XVIIITrecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Judetean Argeș și Corpul
Profesional al Mediatorilor din Judeţul Argeș- dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău
a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului 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 cu două abtineri (Diaconescu Nicolae Nicuşor
şi Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr.220.

16

-XIXTrecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
incheierea acordului de colaborare in cadrul Consortiului regional al Regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului 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.221.

-XXTrecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Județean Argeș și Asociația
în vederea promovării „Țuicii de Morărești – Arges” și a produselor tradiționale. Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Retras de pe ordinea de zi.

-XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea Hotărârii consiliului județean nr.126/30.08.2006
privind darea in administrare a bunurilor apartinand stațiilor de tratare a apei din
localitățile Budeasa , Cerbureni. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Retras de pe ordinea de zi.
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-XXIITrecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Argeş, pe
anul 2015. - dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor – Domnule Presedinte, dumneavoastră ne
spuneaţi că avem bani, şi nu-i folosim. Uitaţi-vă în anexa 4, pe Căldăraru-IzvoruMozăceni ar fi trebuit înca 500 să-i folosească şi să termine lucrarea.
Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău – Care lucrare?
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Lucrarea aceasta, nu ştiu cât a ramas din ea,
scrie ca lungimea este de 9,941 km şi că nu o să folosească banii şi aşa mai
departe, deci vor rămâne în cadrul Consiliului Judeţean.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Cum sa nu-i foloseasca, pai
daca ii dam?
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor – Exact ce ne spuneaţi cu ceva timp în
urmă, avem bani şi nu-i folosim adică nu ducem drumurile la capăt. Eu va întreb
acum domnule Preşedinte, pentru că am discutat cu dumneavoastră şi am venit şi
v-am rugat foarte frumos în august şi suntem în octombrie, oare pe care l-aţi
început la Mărăcineni se va face?
Dna director Alina Nicolau – S-a făcut expertiza şi urmează proiectul.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Trebuie parcurse toate etapele, aşa este legea,
este prins pe finanţare, de aceea am spus să stăm de vorba în comisii, să urmărim
lucrurile acestea, îl punem ca prioritate pentru anul viitor.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ– Imi cer scuze domnule Preşedinte, am avut o
discuţie astăzi cu cei de la evidenţa persoanelor şi-mi spuneau că nu s-au încadrat
pentru a face anumite investiţii la construcţii şi îşi doreau să achizitioneze o maşina
pentru buna functionare a serviciului. Eventual dacă ne pot da lamuriri colegii.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – De acord, o să vă dea lămuriri domnul Voica,
câte maşini sunt şi câţi angajaţi.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – La Direcţia de Evidenţă a Persoanelor sunt 20 de
salariaţi, au în parc două maşini, solicitarea era pentru a treia, dar Direcţia
Economică nu a considerat oportună achiziţia unui alt autoturism.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Nici nu este prinsă pe lista de investiţii de
anul acesta. Putem discuta problema aceasta când vă întâlniti în comisii, discutăm
pentru anul viitor şi vedem ce putem face.
Dl consilier Sofianu Narcis – Vă multumesc pentru răspuns.
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 în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.222.
-XXIII-ITrecându-se la punctul XXIII-I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea
şi
completarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Argeş
nr.238/22.12.2014.- 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 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.223.

-XXIII-IITrecându-se la punctul XXIII-II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
cererea de finantare a Asociaţiei Sportive Handbal Club Argeş pentru sezonul
competiţional 2015 – 2016. - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Retras de pe ordinea de zi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Vă mulţumesc. Cu acestea am încheiat
şedinţa de astăzi, vreau să vă mai spun un singur lucru, dacă săptămana viitoare noi
vom avea toate datele cu privire la rectificarea de buget s-ar putea să avem o
şedinţă extraordinară ca să putem trimite foarte repede sumele în teritoriu.
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Dl consilier Postelnicescu Marius – Conform procedurii pe Legea nr. 215/2001
modificată, anunţ că vreau şi eu luna viitoare să introduc un proiect de hotărâre pe
sănătate?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Da, vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Am anunţat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Titlul.
Dl consilier Postelnicescu Marius– Titlul complet? Se referă la servicii privind
îmbunătătirea activităţii Spitalului Judeţean Argeş.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Bun, vă rog domnule doctor.
Dl consilier Manu Dan – Vă mulţumesc. Vreau să rog colegial pe domnul
preşedinte al comisiei juridice, pe domnul avocat Marian Fulga să urgenteze
comisia juridică privind punctul de vedere pe sănătate, pentru că batem pasul pe
loc, mă refer la acea informare cu privire la comisia speciala, domnia sa mi-a
promis de două luni, probabil că nu a avut timpul necesar. Am rugămintea totuşi să
facem un asemenea demers ca să fim oameni seriosi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – De acord. Poate este posibil acum în comisii.
Dl consilier Fulga Marian – Cu mare plăcere. În şedinta extraordinară o vom
prezenta, eu mi-am formulat un punct de vedere dar n-am mai apucat astăzi să mă
mai consult cu colegii, ne vom consulta si vom prezenta. Am materialul in fata
mea dar nu vreau sa fac o opinie separate.
Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc pentru înţelegere, pentru modul
cum am colaborat în acestă zi. Să aveţi o seara bună.
Şedinta s-a încheiat la ora 16.30.
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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