CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 noiembrie 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 toţi cei 34 de consilieri sunt
prezenţi, 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 Biroului 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, dna
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,
dna Ciocanau Niculina, consilier Preşedinte, dl Voicu Constantin , director Spitalul
de Recuperare Bradet,dna Tache Andreea, Arhitect Şef , Stan Vasile, Spitalul de
Pediatrie Piteşti, dna Radu Claudia, consilier Preşedinte.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Bună ziua, vă rog să-mi permiteţi să vă propun ordinea de zi cu următoarele
modificări: vă propun să retragem de pe ordinea de zi punctul 10 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Construirea și dotarea unui
centru de radioterapie” amplasat în incinta Spitalului Județean de Urgență
Pitești, pentru că nu a primit avizul de la comisia tehnico-economică, şi să
introducem punctul 20.1 Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
a unor spatii in suprafata totala de 65,05 mp situate in imobilul “Cladire
spital nou” din comuna Calinesti la Diverse. Mai sunt alte completări?
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.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, studiul de fezabilitate
trebuia făcut din 2012-2013, la ora actuală 2015, nici până în prezent nu-l
finalizăm, este vorba de oncologie, de radioterapie, de atâtea şi atâtea pentru
oncologia aceasta, noi nu putem face nimic pe mandatul 2012-2016. Probabil cei
din mandatul 2016-2020 vor avea prilejul să facă radioterapia. Şi astăzi studiul de
fezabilitate pentru acest proiect mare Radioterapie la Oncologie se amână.
Domnule Preşedinte, punctul 20.1 a apărut în timpul comisiei. Ştiţi că legea nu ne
permite, trebuie să ne anunţaţi şi pe noi cu 5 zile înainte, să ne punem la punct cu
documentaţia, aşa că vorbim prin texte, proiecte, şi aşa mai departe, aşa le facem,
aşa le avem. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc şi eu, vă rog domnule doctor.
Dl consilier Manu Dan – Domnule Preşedinte, la punctul acela este vorba de
serviciul pe care eu îl coordonez, vreau să-i spun colegului şi amicului meu
domnul Nicu Diaconescu că eu sunt de vină pentru că în ultimul moment am
prevăzut această chestiune care la momentul discuţiilor vă voi informa şi sunt
convins că veţi înţelege demersul în regim de urgenţă. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – În privinţa studiului de fezabilitate, noi, prin
votul dumneavoastră, am acordat sumele necesare spitalului pentru a demara aceste
activităţi, am încheiat contractul cu o firma din Baia Mare, sunt nişte neajunsuri în
întocmirea documentaţiei, sper să o completeze, în momentul în care comisia
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tehnico-economică va avea avizul, va intra în şedinţă şi vom discuta toate
problemele. Problema este că noi ne-am achitat faţă de spital şi am dat sumele
necesare pentru a face toate aceste investiţii.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei ordinare
a Consiliului Judeţean Argeş din data de 29.10.2015. -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 – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 13.11.2015. - 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.

- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate în
vederea eliberării licenţei de traseu. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K2, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Sunt modificări pe care le facem la cererea agenţilor economici.
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
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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. 229.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, o singură remarcă. La
punctul 1 şi 2, dumneavoastră aţi spus proiecte de hotărâre pentru că sunt
procesele verbale pe care le-am avut şi nu sunt proiecte de hotărâre. Vă rog să
rectificăm.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Sunt de acord cu dumneavoastră.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
prelungirea acordului de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Argeş, A.T.O.P.,
Inspectoratul de Poliție al judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Județean
Argeș, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, Consiliul Local
al Municipiului Piteşti, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung și Consiliul
Local al Municipiului Curtea de Argeș - 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 Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, la
solicitarea mea aseară la comisie salariaţii dumneavoastră mi-au înaintat o execuţie
bugetară de anul trecut la acest punct şi am observat cu stupoare că ce vorbeam
aseară s-a adeverit. La ce mă refer, în fiecare an spunea domnul preşedinte Lazăr
din anul 2006 se dau aceleaşi sume de bani, adică 616 milioane vechi pentru: 216
milioane motorină, carburant - închipuiţi-vă 300 de litri pe lună ce înseamnă şi aşa
mai departe, întreţinerea auto 200 de milioane - enorm de mult, întreţinere birouri
reparaţii , s-au dat anul trecut 100, acum nu se dau domnule Preşedinte 100, se dau
50, materiale publicitare – anul trecut s-au dat 100 de milioane, acum se dau 50, şi
acum să vin pe concret cu documentul de la dumneavoastră, pai din 216 milioane
pe carburant mai avem de consumat, degeaba spun eu, 56 de milioane pentru 2
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luni, mă refeream la 01.11.2015, 200 de milioane întreţinere auto eu nu înţeleg,
dacă avem o rovinietă, un RCA pentru două maşini unde se duc restul de bani,
întreţinere birouri, domnule Preşedinte spuneam şi aseară.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Revizii , schimbări ulei, plăcuţe frână,
anvelope.
Dl consilier Prunaru Iulian - Domnule Preşedinte, când vorbim de întreţinere şi de
consumabile, discutăm şi aseară şi le arătăm scaunul propriu, uitaţi-vă că şi-au
făcut dotările şi au birourile în sediul nostru nu plătesc nimic chirie, nu plătesc
utilităţi, au cheltuit 100 de milioane şi cer din nou bani pentru scaune şi alte
dulapuri şi aşa mai departe, nu înţeleg unde se duc aceşti bani, nu înţeleg de ce mai
cer anul acesta pentru anul viitor 50 de milioane vechi când au avut 100 de
milioane. În opinia mea, consider că obiectele de inventar au o valabilitate de cel
puţin 3-4 ani şi în fiecare an s-au dat bani pentru obiecte de inventar, s-au dat
câteva sute de milioane, aceasta este cauza , nu că aş avea eu ceva cu domnul
Cornel Lazar sau cu altcineva, punct la care eu mă abţin deoarece nu înţeleg într-un
birou cu 2 copii unde se duc 300 de litri de carburant pe lună, unde se duc 616
milioane pe an şi revenim la problema mea că nu este de râs, mi-aţi promis acum o
lună, pe 29 de fapt, mai sunt 3 zile, că mă ajutaţi să-mi recuperez cartea de
identitate, să anunţ şi presa să merg mai departe, eu vă mulţumesc ca în pagina 3 şi
4 din procesul verbal, de aceea l-am votat, aţi tratat foarte bine acolo, am aflat pe
data de 12 noiembrie la şedinţa de comisie înainte de extraordinara din 13
noiembrie de la colegul meu Cornel Lazar că au ajuns documentele la Direcţia de
Evidenţă a Populaţiei, a vrut să meargă cu mine la domnul Badea, vă spun eu astăzi
că l-am sunat pe omul acesta degeaba acum o săptămână, nu sunt acolo, nu au
ajuns la domnul Badea, au ajuns la doamna Daniela Trandafirescu la Municipiu dar
doamna nu avea ce să spună ca nu a primit decat 50%. Eu îi dau notă de trecere
colegului Cornel, că a ajuns la dânsa decât cartea de identitate dar acreditarea în
original semnată de dumneavoastră şi de toţi primarii până la Balaci, până la
Miroşi inclusiv, nu a ajuns domnule Preşedinte şi interesant spun dânşii că
documentele care mi s-au dat între timp, că au venit în plic la mine, nu m-au găsit
acasă şi aşa mai departe. Reţineţi şi dumneavoastră, să reţină şi toată sala, 2 cărţi
de vizită, una scria vicepreşedinte PNTCD cu număr de telefon acelaşi de 18 ani şi
cealaltă de la Consiliul Judeţean, deci pe acel document de acreditare exista şi două
cărţi de vizită cu telefonul meu. Când or fi trimis ei prin poştă de au venit retur,
5

când au dat ce au dat, dar eu i-am spus doamnei Daniela, avea şedinţă la Municipiu
că venea şi dânsa aici, o rugasem frumos, să ştiţi că până nu primesc 100%
documentele confiscate nu abandonate, reţineţi confiscate nu abandonate, eu nu
merg să iau cartea de identitate pentru că am un document care aş dori să–l păstrez
ca amintire cu semnătura dumneavoastră în original şi a celorlalţi primari. Vă
mulţumesc şi aş dori să se consemneze că eu tot revin, am revenit pe august,
septembrie, octombrie şi revin şi de Crăciun dacă se poate, sper că puneţi şedinţa
înainte de Crăciun.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Aşa am zis da.
Dl consilier Prunaru Iulian - Nu pentru asta m-am opus eu acolo, dar consider că
sumele sunt enorme, domnule Preşedinte priviţi execuţia bugetară, mai sunt 273 de
milioane acum, dacă mai adunăm 616 ce aveţi acolo în spatele dumneavoastră,
iată miliardul, nu este în regulă, eu mă abţin la acest punct.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc, domnul Lazăr vă răspunde.
Dl consilier Lazar Cornel – Domnule Preşedinte, domnule coleg, în primul rând vă
mulţumesc pentru nota de trecere, numai că aş dori să vă spun că cei care vă iau
permisele sau buletinele nu intră în atribuţiile mele ca preşedinte al ATOP să le
aduc acasa sau să vi le caut pe la Poliţie sau să vi le dau , din păcate.
Dl consilier Prunaru Iulian – Dar nici să minţi cu neruşinare că sunt la Badea,
pentru că era să-l jignesc pe omul acela pe care îl cunosc din secolul trecut nu ca pe
dumneata, eu spuneam aseară că nu-l găsesc pe Badea şi defapt nu era la Badea,
deci mă minţeai de o lună. Deci nu ai făcut treaba, plimbai degeaba maşina ATOPului la Buzoeşti şi umbli aici cu gogoşi, mai bine tăceai, pe cuvânt de onoare, zi căţi dau drept la replică.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – I-aţi dat nota de trecere, să-l ascultăm, vă
rog domnule consilier.
Dl consilier Lazar Cornel – Eu v-am demonstrat cu un document unde vă arăta
unde este buletinul dumneavoastră, din ce reiese acolo sunt două deplasări către
locuinţa dumneavoastră de aici din Piteşti pe care am înţeles că nu o frecventaţi,
acolo s-a dus poliţia cu buletinul dumneavoastră, deci una peste alta am încheiat,
buletinul s-a reîntors la Poliţia Municipală.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă rog faceţi referire la bani.
Dl consilier Lazar Cornel – Domnule Preşedinte, noi nu avem o personalitate
juridică, banii sunt ai Consiliului Judeţean, ei nu se cheltuiesc, nu se pierd, se
realocă, pe 2015 se redistribuie, sunt cheltuiţi decât 20.000 de lei din cei 61.600 de
lei.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, raportul este probabil
aprobat de dumneavoastră, am să vă citesc ceva pe care dumneavoastră probabil laţi aprobat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Da eu l-am aprobat aşa este, spuneţi.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – ’’Tinând cont de problematica variată cu care sau confruntat şi în anul 2015 membrii colectivelor care acţionează pe raza celor trei
municipii, se poate concluziona că rezultatele obţinute, preponderent pozitive, cu
efect benefic pentru climatul de ordine şi siguranţă civică, în special în Mun.
Piteşti, sunt o consecinţă firească a manierei profesionale în care au abordat şi
soluţionat cazurile generate de situaţia operativă din stradă, omogenitaţii acestora,
precum şi experienţei în domeniu acumulate în timp,,. Domnule Preşedinte, uimiţimă.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – V-am uimit. Este ceva special, nu vă place?
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, ce facem mai departe,
terminăm mandatul şi noi am rămas şi facem pe termen scurt, pe termen mediu, pe
termen lung. Mai avem puţin şi terminăm mandatul, pentru cine vorbim acum,
pentru noi sau pentru ceilalţi care vor veni după noi? Şi am să vă mai rog domnule
Preşedinte să mai reţineţi, acest proiect de buget este catastrofal, şi vreau să vă
spun că este o abureala şi nu se justifică. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Şi eu 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 cu 3 abţineri ( Prunaru Iulian, Frăţică Iulian,
Diaconescu Nicuşor ).
S-a adoptat hotărârea nr. 230.
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-VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind numirea
domnului Funie Petre în funcția de director al Căminului de Persoane Vârstnice
Mozaceni. - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Este în sală ? Poftiţi domnule director.
Dl director Funie Petre – Bună ziua, după cum ştiţi postul a fost scos la concurs, a
fost anunţat în mass-media, am participat şi eu la concursul pentru postul de
director al Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni. Anterior am fost interimar,
efectiv am muncit acolo de la reabilitare până la obţinerea acreditării, acum urmez
toate etapele pentru acreditarea serviciului social şi pentru obţinerea licenţei de
funcţionare a căminului. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc şi eu.
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. 231.

-VITrecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind îndreptarea
erorii materiale cuprinsă în articolul 1 al Hotărârii consiliului județean
nr.124/24.07.2009 . 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 Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte eu acum văd că de fapt
hotărârea care a fost în mâna noastră nu arată decât cartierul, era mai bine decât să
ne mai facem de râs să mai trecem şi blocul, şi apartamentul şi scara, trebuia să
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punem doar atât: cartierul Trivale şi cartierul Tudor Vladimirescu şi încheiam
bâlciul.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Domnule consilier, vă uitaţi pe toată
hotărârea şi vedeţi că aşa trebuie dat.
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. 232.

-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Pitești. Dl. Preşedinte Tecau Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte întrebări nu am şi pentru că
la ora acuală s-a muncit foarte mult pe stat de funcţii, pe rapoarte, pe organigramă,
pe regulamente de funcţionare şi aşa mai departe.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Dacă le-aţi verificat dumneavoastră, da.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Mulţumesc, dar vreau să vă spun aici că îi
mulţumesc foarte mult domnului director Stan de la Spitalul de Pediatrie care ne-a
onorat cu prezenţa la şedinţa şi cu care am avut o discuţie extraordinară şi m-a
încântat şi îi urez cât mai multe mandate. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Şi eu 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. 233.
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-VIII-

Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Pediatrie
Pitești. - 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. 234.
-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Dl.
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( dl. Manu Dan ).
S-a adoptat hotărârea nr. 235.
-XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Construirea și dotarea unui centru de
radioterapie” amplasat în incinta Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Retras de pe ordinea de zi.
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-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea listei elevilor și studenților beneficiari de burse sociale pentru anul
școlar/ universitar 2015- 2016. - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K3, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vreau să aprobăm această hotărâre cu
următorul amendament, având în vedere discuţiile pe care le-am avut cu colegii
nostrii.
Art.2. alin.1. Se aprobă desfăşurarea sesiunii a doua în vederea acordării burselor
sociale disponibile în perioada 2-14 decembrie 2015, termen de discutat 2- 10
decembrie.
Alin. 2. Criteriile conform cărora vor fi evaluate dosarele pentru obţinerea burselor
sociale din sesiunea a doua 2-10 decembrie 2015 sunt conform anexei 2 şi urmând
ca în şedinţa din luna decembrie să aprobăm şi lista cu aceşti elevi, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Iar în perioada 2-10 decembrie îi aşteptăm să depună dosarele şi în şedinţa din
decembrie aprobăm lista finală şi lista cu cei care au depus în această perioadă.
Consult dacă sunt întrebări? Nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentele pe care le-am propus.
– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.236.

-XIITrecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea
unui Protocol de colaborare cu privire la „Educaţia Juridică în Învăţământul
Preuniversitar” în unităţile de învăţământ din judeţul Argeş. – dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
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Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări ? Nu sunt?
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, citind raportul
am observat că sunt 11 instituţii partenere, nu mă opun la primele 10 dar la poziţia
11, unde spune reprezentant media – ziarul Argeşul, am solicitat aseară să dispară
cuvântul ziarul Argeşul deoarece la reprezentant media ar putea să fie de exemplu,
colegul Fulga spunea ziarul Curierul, eu aş spune Jurnalul şi aşa mai departe.
Pentru acest lucru deja dumneavoastră aţi nominalizat un reprezentant media, la
acest punct mă abţin.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Am înţeles, vă rog.
Dl consilier Fulga Marian – Domnule Preşedinte, o scurtă intervenţie şi din partea
mea. Am avut şi eu curiozitatea şi colegii mei deasemenea legat de iniţiatorul
acestui proiect şi am vrut să aflăm mai multe, n-a putut nimeni să-mi dea nişte
amănunte aseară dar chiar am făcut un demers în sensul de a fi cineva prezent din
partea iniţiatorului acestui proiect ca să facă o scurtă prezentare, este bine că s-a
prezentat şi poate ne prezintă nişte date pentru că am văzut că au mai derulat acest
proiect şi în alte judeţe, cu anumite rezultate, cu anumite cheltuieli şi aşa mai
departe şi ce înseamnă proiect pilot pentru judeţul Argeş. Vă mulţumesc.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, obiectul protocolului îl
constitue desfăşurarea de acţiuni comune de educare, informare, consiliere,
probleme juridice. Eu n-am să înteleg până la urmă şi aşa avem destule probleme,
ce treabă are Curtea de Apel pentru că Curtea de Apel nu o să vină, ei nu au
preşedinte deocamdată, ce vreţi de la Curtea de Apel că nu se poate, ei nu vor veni,
ca să influenţeze masa de tineri şi mai este o problemă, Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, asta îi învăţăm noi, domnule
Preşedinte pe copiii aceia? Terorismul, crima, infracţiunile, le avem pe televizor,
cei de la crimă organizată vin si-ţi spun care sunt crimele şi cum se execută şi mai
fac şi ei dacă mai trebuie.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – În anexele pe care vi le-am înaintat la
raportul aprobat, v-am prezentat faptul că există un acord între Ministerul
Educaţiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Consiliul Superior al
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Magistraturii, fiecare din aceste ministere au dispus aprobarea acestui protocol la
nivelul inspectoratelor şcolare iar noi Consiliul Judeţean Argeş suntem parte din
acest protocol, nu noi nominalizăm pe cei care participă în acest protocol.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, la ziare ar trebui să scriem
media şi acolo dumneavoastră să-i lăsaţi pe dânşii să-şi aleagă reprezentanţii.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Dânşii l-au ales.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Argeşul? Pai sunt aici mai multe, numai
Argeşul?
Dl Robert Williams – Bună ziua doamnelor şi domnilor, numele meu este Robert
Wiliams, editor şef al agenţiei de ştiri News24.7World Press cu sediul la Londra. O
să vă raspund punctual. Jurnalul Argeş, din punctul meu de vedere, este un cotidian
de la care noi am preluat unele dintre problemele pe care le-aţi avut pe plan local şi
anume târgul de la Bradu prin care noi am făcut diligenţele necesare Prefectură,
Poliţie, IPJ, Jandarmerie, pentru reglementarea problemelor de acolo. Colaborarea
noastră cu dumnealor a fost una deontologică, nu avem noi treabă cum sunt ei
văzuţi sau dacă au ceva împotriva cuiva, în ultima filă la un capitol din protocol
scrie clar că ni se pot alătura toţi cei care se doresc a fi partenerii noştrii inclusiv
media. Având în vedere că sunt 12 instituţii şi durata foarte mare de aprobare a
fiecărui demers poate descuraja orice al demers ulterior. Capitolul prevenire, este
vorba de o educaţie civică, judiciară, cu noţiuni generale. Tematicile sunt stabilite
de către invitaţii noştrii şi anume Parchetele de pe lângă Judecătorie şi DIICOT cu
aprobarea conducerii centrale însă noi am făcut propunerea ca la judeţul Argeş să
fie pilot pentru că se putea fi şi în Bucureşti datorită rezultatelor pe care le avem cu
IPJ Argeş şi anume noi am avut nişte acţiuni cu dumnealor şi suntem strict
canalizaţi pe susţinerea justiţiei, susţinerea statului de drept, a instituţiilor statului
prin atitudini pozitive şi prin informare corectă, nu ce a făcut x să o tratăm noi ca
pe un y. Faptul că m-am adresat dumneavoastră şi m-am adresat şi celorlalte
instituţii judeţene şi locale este datorită că nu numai procurorii şi judecătorii pot
rezolva şi vorbi despre administraţie publică sau ce înseamnă administraţie publică,
aici rolul fiecărei instituţii locale şi judeţene fiind unul de implicare în comunitatea
locală pentru că viitorii cetăţeni care vor vota, vor trebui să ştie ce înseamnă în linii
mari noţiunea de Consiliu Judeţean, Prefectură şi mai departe instituţiile centrale.
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Şi nu vor ieşi de pe băncile şcolii studenţi bine calificaţi dar insistăm foarte tare pe
informare începând cu clasa a 5-a, a legii învăţământului, de ce copiii merg la
şcoală, pentru ce este benefică şcoală, abandonând şcoală şi celelalte subiecte care
ţin de învăţământ, după care începând cu legea protecţiei copilului care este o lege
foarte importantă în ceea ce priveşte raportul copilului cu familia şi instituţiile care
au aria de competenţă, de aceea am făcut şi către DGASPC pentru că multe dintre
cazuri merg către dumnealor, celelalte cazuri merg către direcţia din subordinea
primăriei. Este un proces complex de lungă durată, nu spunem că al nostru este
perfect dar până la urmă scopul acestui parteneriat este formarea şi educaţia
copiilor. S-a ales judeţul Argeş şi judeţul Timiş pentru că s-a vrut un proiect pilot
să nu bulversăm întreaga ţară cu respectiva educaţie deodată şi să fie pusă sub un
context sau altul. Pe noi ne interesează strict pozitiv instituţiile statului, cine sunt,
ce înseamnă codul penal de la o vârstă până la care răspunde părintele, familia şi
mai departe elevul vrem să ştim cum putem apăra mai bine spus interesele
copilului. Cât despre DIICOT şi alte obiecţii, aceasta este o structură legală care
tratează nişte probleme mult mai serioase decât ierarhii, Curtea de Apel este şi ea
parteneră şi Ministerului Educaţiei prin CSM, Curtea de Apel va furniza materiale
cu tentă juridică însă temele respective le vor face specialiştii. Noi, media, din
punctul nostru de vedere promovăm absolut toate eforturile făcute de fiecare
instituţii în parte şi ne susţinem reciproc pentru a transmite un mesaj cât mai clar
de pozitiv şi de obiectiv, nu subiectiv, ce a făcut x şi y, nu ne interesează lucrurile
acestea, eu vă mulţumesc. Daca aveţi alte întrebări?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, de ce nu a pus şi Baroul
Argeşean, deoarece avocaţii au dreptul să consilieze, să susţina teme juridice, ei
sunt cei mai puternici, avocaţii.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Acesta este protocolul.
Dl consilier Fulga Marian – Domnule Preşedinte, o singură remarcă.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă rog.
Dl consilier Fulga Marian – A spus domnul Wiliams ceva legat de faptul că pot să
se alăture, a dat o nuanţă juridică, acum eu mă uit pe text, iniţiatorul a spus clar că
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pot fi invitate şi alte persoane din cadrul instituţiilor publice. Eu ştiu că nu mă pot
alătura cuiva daca nu mă invită sau nu-mi dă posibilitatea să fac lucrul acesta pe
deoparte, pe de altă parte selecteaza partenerii media cât şi ONG-urile ori instituţii
pentru îndeplinirea pe termen lung al protocolului şi este exlusiv comunicarea
media al prezentului protocol.
Dl Robert Williams – Mi se pare firesc ca noi să fim purtătorii de cuvânt a
iniţiativei, şi să selectăm eventuale ONG-uri, noi am avut nişte discuţii la nivel de
Prefectură, să ni se dea o listă cu ONG-urile active în acest sens numai că sunt mici
probleme de conduită care nu sunt problemele noastre şi dacă noi îi vom invita,
fireşte că fiecare dintre dumneavoastră conform protocolului va ştii pe cine să
invităm, noi nu invitam pe cineva să jignim pe altcineva. Aşa putem invita pe toată
lumea şi sa nu facem decat să pierdem timpul. Noi o să studiem în continuare
activitatea mediei care are o anumită înclinaţie către respectarea legii şi
promovarea ei, şi nu neapărat de vânzare a negativului pentru că media în general
vinde negativul dar nivelul de încredere al populaţiei este înfluenţat tocmai de
acest negativ. Mulţumesc.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră
şi a colegilor aş dori să-l întreb pe domnul Robert Wiliams ce proiecte a mai
derulat în legatură cu judeţul Argeş, cu IPJ Argeş şi ce colaborări aţi avut cu
reprezentanţii presei din judeţul Argeş că nu am inţeles exact.
Dl Robert Williams - Noi am intervievat toţi şefii de Instanţă, Parchete, şi Poliţie
din ţară pentru că avem acreditare din partea CSM, MAI, IGPR, sunt pe site-ul
nostru în secţiunea Pulsul Justiţiei, Pulsul Poliţiei în care am intervievat şi am
întrebat ce înseamnă respectarea legii, nevoi şi celelalte lucruri, materiale,
profesionale, de ordin financiar. Proiectul nostru a plecat de la intervievarea
acestor structuri pentru că uitandu-mă în Jurisprudenţa României sunt foarte multe
cauze prin care sunt cereri inutile, foarte multe reclamaţii către inspecţia judiciară
care nu ştiu cum sunt formulate, lumea înţelege că inspecţia judiciară sau altceva
rezolvă probleme din justiţie, nimic mai fals, şi noi de aici am plecat şi am spus
clar este nevoie de o educaţie care se va întinde probabil pe o generaţie. Acţiunile
nostre cu IPJ Argeş au fost, pentru că suntem acreditaţi, de promovare a activităţii
Poliţiei ca structură cu rol social de prevenire şi nu de represiune. Am făcut nişte
acţiuni cu dumnealor în trafic care au întrebat şoferii în trafic dacă sunt mulţumiţi
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de prestaţia Poliţiei, atitudine, dacă au înţeles de ce sunt opriţi, sunt articole pe siteul nostru. În ceea ce priveşte dacă am mai făcut ceva în judeţul Argeş, dacă vreţi
judeţul Argeş este mai mult o simpatie şi având în vedere că pe durata unui an de
zile am reuşit să colaborăm foarte bine cu Poliţia, cu Primăria şi cu Prefectura prin
care noi am semnalat nişte nereguli pe plan local şi au fost rezolvate favorabil, nu
văd de ce nu ar începe prima dată în judeţul Argeş un proiect pilot de implementare
a educaţiei juridice la nivel naţional pentru că acest proiect, dacă va iesi din durata
unui an, încet încet vor fi promovate şi celelalte judeţe, acesta este ţelul nostru,
restul, chestii subiective nu ne interesează.
Dl consilier Sofianu Narcis – Structura cursurilor sau cine predă?
Dl Robert Williams – Structura cursurilor va fi făcută de către invitaţi şi anume de
la Parchete pe baza unui orar care va fi transmis de Inspectoratul Scolar şi vom
informa structurile respective, Parchet ca ei să ne comunice participarea şi tema
respectivă, având în vedere că s-au mai făcut la nivel naţional, dorind să se plece
de la ce s-a făcut nu să stăm să propunem noi altceva.
Dl consilier Sofianu Narcis – Cei care prezintă au studii de pedagogie?
Dl Robert Williams – Cei care vor preda, în ghilimele vor fi procurori şi cei care
activează în sistemul juridic.
Dl consilier Fulga Marian – Aveţi un protocol cu Parchetul, cu CSM-ul, aveţi
autorizaţii?
Dl Robert Williams - Avem şi în momentul în care am iniţiat acest proiect prima
regulă a fost să informăm structurile centrale şi instituţiile centrale ale statului, nu
am venit ca să vă putem încurca, IGSU la nivel de capitală este pe cale să emită
răspunsul, am făcut demersuri şi către celelalte instituţii însă cel mai bine este
local, localul va trebui să dea întotdeauna dovadă de o bună realizare vis-a-vis de
celelalte structuri centrale şi să arate că este şi se poate rezolva.
Dl vicepreşedinte Mărăşoiu Dorin - Ce studii sau ce profesie aveţi?
Dl Robert Williams – Eu la baza sunt jurnalist.
Dl consilier Fulga Marian – Domnule Preşedinte, o scurtă intervenţie.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă rog.
Dl consilier Fulga Marian – Am întrebat şi aseară în comisie şi profit de prezenţa
dânsului aici să-l întreb dacă există măcar un acord de principiu în ceea ce
înseamnă acele instituţii care sunt trecute pe protocol, am văzut într-adevăr că este
Inspectoratul Şcolar şi este Consiliul Judeţean Argeş care şi-ar fi exprimat acest
acord, dovada că aceste proiect de hotărâre se află în faţa noastră numai că din
partea celorlalte instituţii nu am văzut niciun acord, nu am văzut absolut nimic în
sensul în care s-ar dori ca şi ele să fie semnatare ale acestui protocol, mai mult
decât atât am văzut la capitolul buget că pentru derularea acestui protocol fiecare
dintre acele instituţii va contribui cu o anumită sumă, nu ştim care va fi aceea, n-aş
vrea să ne trezim în situaţia în care noi Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar şi
poate una sau două instituţii să suportăm toate aceste cheltuieli pentru că alţii nu
vor dori, neexistând un acord de principiu să intre în acest protocol şi în această
colaborare.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, îi mulţumesc pentru amănunte
domnului Williams, personal având la bază pe lângă pregătirea juridică şi cursuri
de pedagogie şi am parcurs un modul pedagogic fiind fiu şi frate de cadre
didactice, vă spun că sunt împotriva acestui protocol, în care fară să cunoaştem o
programă, fară să cunoaştem un conţinut de curs ne dăm acordul ca nişte domni
procurori să ţinem nişte lecţii de educaţie civică.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Domnule consilier nu aţi înţeles despre ce
este vorba.
Dl consilier Sofianu Narcis – Am înteles exact domnule Preşedinte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Eu am citit şi v-am spus la început, lăsaţi-mă
încă o dată să vă spun.
Dl consilier Sofianu Narcis – Cei care predau trebuie să aibă cursuri şi de
pedagogie inclusiv şi trebuie să ştim cuprinsul cursului.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Mie îmi pare rău că domnul Williams nu v-a
prezentat foarte clar. Există un parteneriat între Ministerul Educaţiei Naţionale,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii,
protocolul de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învătământ
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preuniversitar nr. MEN10576/30.10.2013 care are drept prim obiectiv cooperarea
instituţiilor mai sus menţionate printre care este şi Consiliul Judeţean în vederea
promovărilor unor activităţi de educaţie juridică în unităţile de învăţământ
preuniversitar, tot ce se face didactic în aceste şcoli hotărăşte ministerul, nu noi,
pentru că noi nu avem competenţa să hotărâm, noi suntem parteneri aici pentru că
avem în subordine trei şcoli ajutătoare şi trebuie să ne dăm acordul ca pe baza
acestui protocol pe care Ministerul Educaţiei Naţionale la sugestia Uniunii
Europene, l-a încheiat cu aceste unitaţi la nivel national să participe şi să
desfăşoare acest program. Că dânsul este partener acolo, este treaba dânsului, eu nu
ştiu cum a fost ales sau care sunt motivele, Ministerul Educaţiei este iniţiator.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, repet, cei care spune domnul
Williams că vor ţine aceste cursuri nu avem dovada că au pregătire pedagogică şi
iar nu ştiu dacă ONG-ul dumnealui este competent şi dacă este autorizat de lege să
organizeze asfel de cursuri. Sunt foarte importante.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Ministerul l-a autorizat.
Dl consilier Sofianu Narcis – De unde ştim, avem acordul?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Avem hârtia, n-aţi văzut-o, este anexă la
raport pentru că nu făceam raportul altfel dacă nu era.
Dl consilier Sofianu Narcis – Eu v-am spus am reţineri foarte mari având în vedere
impactul negativ pe care poate să-l aiba un astfel de demers.
Dl consilier Manu Dan – Domnule Preşedinte, aş dori să-i răspund şi eu colegului
nostru, ca medic legist . Este un acord naţional cu instituţiile naţionale, în plan
judeţean există cadre didactice universitare de la celelalte instanţe care predau la
UPIT, nu facem noi o regulă şi nu noi impunem cu nume prenume Ionel, Gigel,
Popescu să se duca acolo să ţină cursuri. Noi trebuie să fim parteneri în acest
demers care mi se pare bun având în vedere că avem cele 3 şcoli ajutătoare, este pe
un act normativ, pe competente corecte, legale, nu impune si nu implică sume
financiare sau de orice altă natură Consiliul Judeţean. Mi-e greu să cred că un
procuror care instrumentează un caz care este Parchet vine şi spune despre acel
caz.
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Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Manu, cadrele universitare nu sunt la
Parchet, lăsaţi-l şi pe domnul secretar Bănică să vă explice.
Dl consilier Manu Dan – Domnule Sofianu cred că s-a făcut o confuzie de la
generic cu acordul cu CSM-ului Ministerului Public, s-a mers prea jos privind
Parchetul şi instituţiile care sunt abilitate şi care sunt reglementate şi implicit de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Reprezentanţii acestor ministere publice nu
vor preda ore, în anexă scrie foarte clar: referitor la prezenţa şi la expunerea
intervenţiilor persoanelor care sunt practicieni ai Dreptului în cadrul instituţiilor de
invătământ preuniversitar recomandăm cu precădere şi precizăm faptul că acestea
se pot realiza la nivelul ciclului gimnazial prin participarea cu statut de invitat în
cadrul unor ore la disciplina obligatorie cultura civică la clasa a 7-a şi cultura
civică la clasa a 8-a, respectiv se dau şi temele aici în ordine la care pot participa,
la ciclul primar referitor la prezenţa persoanelor care sunt practicieni ai dreptului în
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar precizăm faptul că acestea se pot
realiza prin participarea cu statut de invitat în cadrul unor ore la disciplina de
trunchi comun obligatoriu, educaţie civică în clasa a 4-a disciplina în care este
abordată problema drepturile copilului, adică să ne spuna copilul dacă este abuzat
fizic, dacă este molestat şi aşa mai departe. Sunt invitaţi la aceste ore. Tot ce apare
aici este aprobat de Ministerul Educaţiei.
Dl consilier Bănică Gheorghe – Domnule Preşedinte am şi eu o întrebare?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă rog.
Dl consilier Bănică Gheorghe – Universitatea de ce nu este parteneră în această
discuţie? Nu putem să spunem că vor veni cadre universitare să predea devreme ce
Universitatea nu este partener în acest curs.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Lista este deschisă dacă Ministerul Educaţiei
acceptă şi există solicitări, cred că se pot face.
Dl consilier Bănică Gheorghe - Aş avea o observaţie referitor la terminologie, la
articolul 5 cu 11. Domnul Wiliams a spus că pot fi alăturate şi alte persoane, văd că
în protocol scrie că pot fi invitate, asta nu înseamnă că sunt şi alăturate.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Pot veni ca invitaţi, nu predau lecţii.
Dl consilier Bănică Gheorghe – Una este alăturare, alta este invitare.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Eu supun proiectul de hotărâre aşa cum este
scris.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 6 abţineri ( Voicu Dorin, Diaconescu
Nicuşor, Prunaru Iulian, Fulga Marian , Bănică Gheorghe, Sofianu Narcis ) .
S-a adoptat Hotărârea nr.237

-XIIITrecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionarii unei suprafețe de teren aferentă Dispensarului Războieni,
aflată în domeniul privat al județului Argeș, precum și întocmirea Studiului de
oportunitate . - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Comisiile K1 , K 2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări. Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, dacă doamna
doctor Boboc Silvia a cumpărat cabinet cu actul de vânzare nr.4539/17.12.2014 şi
a solicitat acum prin cererea dânsei nr.12294/07.09.2015, vânzare sau
concesionare, de ce noi vrem să concesionăm când de fapt art.123 din Legea 215
cu modificări ulterioare spune şi altceva, iar dumneavoastră aţi venit direct pe
Ordonanţa de Guvern nr. 54/2006 să-l concesionăm. Eu am trăit de 40 de ani în
zona Bibescu Vodă, acel dispensar din Războeni de lângă Poliţia Municipala a fost
prevăzut din construcţie cu două intrări sau două ieşiri. Dacă la ora actuală avem
probleme în Bucureşti cu o gramadă de decedaţi, au fost şi în Paris, de ce această
platformă care de fapt este platforma de intrare,este a doua uşă. Din partea cu
strada Războieni exista uşa principală, în capătul celălalt spre centrul farmaceutic
nu mai este uşa, această uşă din cabinetul ei stomatologic acolo, foarte bine, să o
stăpânească sănătoasă, de ce acolo doreşte dânsa să facă sala de aşteptare sau
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altceva, când de fapt acolo era a doua intrare, este vorba despre intrare din străduţa
aceea, o fundătură care iese în strada Exerciţiu, acolo existau nişte uşi. Dacă
dumneavoastră chiar doriţi, şi sunteţi la putere, şi puteţi să daţi acel teren de 8m
pătraţi, eu propun şi am propus şi aseară, că altfel mă abţin, cu ce preţ pe metrul
pătrat a cumpărat cabinetul, să cumpere şi acei 8m să terminăm cu totul, să
scăpăm, şi când o fi să ia foc, Doamne fereşte, să nu ne mai băgăm noi. Dânsa
chiar a solicitat cumpărare , să cumpere cu acelaşi preţ şi cu asta am încheiat
discuţia, de ce să-l concesionăm pe nimic.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Supun la vot proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian – Cu amendamentul?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Cum scrie aici în hotărâre, concesionare.
Dl consilier Prunaru Iulian – Eu mă abţin.
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 cu o abţinere ( Prunaru Iulian ).
S-a adoptat Hotărârea nr.238

-XIVTrecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului
Argeș. Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K2, 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.239
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-XVTrecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Argeş R.A .
- 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 Nicuşor – Domnule Preşedinte, cum am spus din anul
2012 şi până în prezent şi tot spun în continuare că Regia tot creşte iar noi tot
spunem că nu este adevărat, sunt 255 , se raportează ca 11 sunt cadre de
conducere sau tesa. Eu vă pot spune că sunt mult mai mulţi, sunt aproape 100, au
consilieri 3, au economişti 9, au ingineri 3, au subingineri 1, au referent 15, o să
vedeţi că adunaţi sunt 100 de tesa. Au mai mulţi tesa decât muncitori, aşa că nu au
făcut absolut nimic, şi am solicitat domnului Edi, directorul general, să modifice
organigrama pentru că are câteva scăpări, am înţeles ca astăzi s-a modificat. Vă
mulţumesc. Eu nu voi vota.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Şi eu 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 cu o abţinere ( Diaconescu Nicuşor ).
S-a adoptat hotărârea nr.240

-XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş în anul 2016. - 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.
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Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, că de fiecare dată din 2012
până în prezent n-am votat, întrucât vreau să vă spun că tot ceea ce vedeţi
dumneavoastră la nivelul tarifelor, serviciul plasatori, servicii prelucrări prin
aşchiere, servicii diverse de inginerie, serviciul costumier, şi aşa mai departe, sunt
o grămadă de servicii care domnule Preşedinte nu cred că îşi au rostul în Regia
domnului Edi Ciocnitu.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Mulţumesc.
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 Nicuşor ).
S-a adoptat Hotărârea nr.241.

-XVIITrecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
constatarea prelungirii acordului/contractului colectiv de munca pe o perioada de
12 luni . - 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 Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, doresc să întreb colegii jurişti,
noi facem referire la documente şi hotărâri date de noi, iar Legea 215 art. 91-97 şi
pun întrebarea celor care cunosc, dacă noi ne terminăm mandatul în iunie, este bine
să votăm de la 1 noiembrie 2015 pănă la 1 noiembrie 2016, dacă prevede undeva
altfel îl făceam pe 6 sau 7 luni. Dacă se poate 1 an aş dori şi eu o părere avizată.
Dl consilier Sofianu Narcis – Instituţia indiferent de componenţa legislativului
judeţean îşi continuă activitatea.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – 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. 242.
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-XVIIITrecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC JUD
PAZA și ORDINE AG SRL. - 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? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Presedinte, pentru tot ce am scris şi
aprobăm astăzi va trebui ca în viitor să mărim tarifele pentru că nu cred că vor ţine
pasul.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Da, vom vedea.
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. 243.

-XIXTrecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș 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 Nicuşor – Domnule Preşedinte, am o singură problemă,
dacă închidem şi după Teatrul Aşchiuţă şi Teatrul Davila şi mai băgăm fonduri în
scopuri de reabilitare, respectiv normativ securitate, incendiu şi aşa mai departe.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – O să vă prezint toate datele când le am.
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 in unanimitate.S-a adoptat Hotărârea nr. 244.

-XX-ITrecându-se la punctul XX-I- al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosinţă gratuită a unor spatii in suprafata totala de 65,05 mp situate in
imobilul “Cladire spital nou” din comuna Calinesti. - 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.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
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. 245.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Dl doctor Manu are o intervenţie la Diverse.
Dl consilier Manu Dan - Aş dori să vă propun, pentru că intrăm în luna cadourilor
şi este ultimul an din mandatul nostru, în numele grupului de colegi PSD să iniţiem
un proiect de hotărâre împreună cu colegii noştrii din comisia de cultură, cu
aparatul tehnic, să putem şi noi să facem gesturile creştineşti tradiţionale, noi
consilierii judeţeni, acolo unde apreciem de acord, că putem să mergem. Avem în
vedere locaţiile noastre, alte locaţii care au custodie, apelam şi la dna director
Pendiuc aici de faţă pe care o salutam cu toată consideraţia şi tot respectul, de a ne
putea ajuta cu instituţia domniei sale care este în subordinea Consiliului Judeţean şi
nu numai, de a putea merge şi noi tradiţional în zonele în care, fie copii, fie adulţi,
sunt în custodie pe raza judeţului Argeş.
Noi am discutat mult în grupul nostru, sunt situaţii în care deşi avem azil privat
nu numai în Piteşti ci şi în alte zone, sunt oameni care sunt imobilizaţi, mulţi la pat
şi cred că am face un gest creştinesc dacă reuşim să convingem prin posibilităţile
noastre un moment de reamintire a acestor sărbători tradiţionale şi de ce nu şi de un
mic divertisment. Aceasta este rugămintea grupului nostru si să fie cât mai mulţi
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dintre noi prezenţi la evenimente. Noi propunem ca să ne prezinte la viitoarea
şedinţa ordinară un proiect de planificare pe unităţi, cum vedem şi aparatul tehnic
şi echipa de consilieri, în aşa fel încât să luăm la cunoştinţă de aceste demersuri şi
să ştim foarte clar ziua şi ora unde putem să mergem împreună. Vă mulţumesc.
Dl consilier Prunaru Iulian – Menţionez că eu fac acest lucru din 1992 şi având
zona de sud eu mă ocup în permanenţă, nu de acum ci de 24 de ani.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, luna trecută am depus la
registratura Consiliului Judeţean Argeş un proiect de hotărâre privind înfiinţarea
unei comisii de analiză şi de verificare a programelor de testare de medicamente în
spitalele subordonate Consiliului Judeţean, probabil lipsei de timp am văzut că nu a
fost introdus pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Eu am mare rugăminte să
supuneţi la vot colegilor ca acest proiect de hotărâre să fie introdus pe ordinea de zi
a şedinţei ordinare din luna decembrie.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Am să-l rog pe domnul Secretar al judeţului
să vă răspundă în scris la această solicitare, de fapt legea nu ne dă voie să intrăm în
astfel de amănunte.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, acest răspuns mi se putea da în
30 de zile, dacă aş fi fost un simplu cetăţean, sunt consilier judeţean şi am un
proiect de hotărâre. Dacă ceilalţi colegi ai mei sunt împotrivă ca noi să aducem la
cunoştinţă opiniei publice amănunte despre testarea de medicamente în spitalele
subordonate Consiliului Judeţean Argeş, colegii mei se pot opune şi atunci eu
urmez alte căi pe care le consider că trebuie să le urmez în calitatea mea de
consilier judeţean. Nu există aici chestiuni de confidenţialitate, vorbim de bani
publici, vorbim de drepturile pacienţilor şi de drepturile spitalelor subordonate
Consiliului Judeţean.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – O să vă dăm răspunsul.
Dl consilier Sofianu Narcis – Dar eu am cerut să fie supus la vot, să văd dacă
există colegi care sunt împotrivă ca noi colegii în primul rand şi apoi cetăţenii
judeţului Argeş să afle amănunte despre aceste aspecte.
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Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – În ceea ce priveşte solicitarea domnului consilier
Sofianu, aceasta a fost transmisă Spitalului Judeţean iar Spitalul Judeţean a
transmis în scris un punct de vedere.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Secretar, n-aţi inteles, eu am un proiect de
hotărâre.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre sigur că
poate fi inclus pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Atunci vă rog să-l introduceţi.
Dl consilier Sofianu Narcis - Asta am cerut. Daca sunt colegii de acord, daca nu, să
voteze împotrivă.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Dacă astăzi este propus, se introduce în
şedinţa viitoare.
Dl consilier Sofianu Narcis – Bine.
Dl consilier Manu Dan – Dacă îmi permiteţi domnule Preşedinte, cu toată
prietenia, există nişte acte normative şi vreau să-i reamintesc colegului Sofianu
faptul că în această situaţie de cercetare ştiinţifică, proprietarul, respectiv Consiliul
Judeţean nu are conform legislaţiei în vigoare, nicio competenţă şi nu este implicat.
Relaţia care se stabileşte între unitatea sanitară care face experimentul, cercetarea
ştiinţifică, are acreditarea directă cu Agenţia Naţională a Medicamentului, lucrurile
sunt foarte bine stabilite, îl rog pe domnul Sofianu să citească actele normative din
2006 şi 2007, de pe vremea când ministru era domnul Eugen Nicolaescu, este
vorba de ordinul 903 şi 904 din 2006. Asta nu înseamnă că ceea ce poate fi supus
dezbaterii publice nu se poate, dar ca principiu Consiliul Judeţean nu are nicio
conotaţie legat de acest lucru.
Dl consilier Sofianu Narcis – Competenţă, nu conotaţie. Domnul doctor Manu eu
vă spun o singură chestiune. Ceea ce vă referiţi la Agenţia Naţională a
medicamentului nu este reglementat neaparat de ordine din perioada ministrului
Nicolaescu ci ministrul Bănicioiu a venit cu un ordin foarte bun care îi obligă pe
medicii care au intrat în astfel de situaţii contractuale personale, să publice la
Agenţia Naţională a Medicamentului conţinutul şi obiectul acestor contracte este
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altceva. Eu am proiect de hotărâre pe care l-am iniţiat în calitatea mea de consilier
judeţean şi vă spun că pe baza materială a judeţului Argeş, respectiv în spitalele
judeţului Argeş dacă se încheie astfel de contracte, aceste contracte nu au caracter
confidenţial. Mai mult decât atât faţă de mai multe dezvăluiri apărute în presa eu
consider, că eu, dumneavoastră şi ceilalţi colegi avem obligaţia să ne informăm şi
eventual să informăm şi mai departe ca să existe transparenţă, vorbind inclusiv de
drepturile pacienţilor şi de modul cum sunt administrate bunuri ale Consiliului
Judeţean şi ale spitalelor subordonate. Dacă dumneavoastră în calitate de lider de
grup consideraţi că proiectul meu de hotărâre nu este legal, aveţi posibilitatea ca
atunci când va fi pe ordinea de zi a sedinţei următoare, să votaţi împotrivă.
Dl consilier Manu Dan – Ca şi coleg, nu ca lider de grup, eu nu aş nuanţa politic
acest demers, sunt total de acord, accept provocarea dar eu numai am reamintit că
există o autorizaţie care are valabilitate până în iulie 2016 şi putem comenta exact
concret ce se poate comenta din acest parteneriat şi dacă reţineţi personal ca şi bun
amic ca prieten nu pot să-mi permit cu acceptul dumneavoastră, v-am invitată la o
cafea, stăm de vorbă, sunt total de acord numai pe ce se poate discuta legal.
Dl consilier Sofianu Narcis – Deci sunteţi de acord să fie pe ordinea de zi a
şedinţei următoare? Asta era întrebarea mea.
Dl consilier Manu Dan – Comunicarea şi pot fi făcute comentarii legate de această
treabă.
Dl consilier Sofianu Narcis – Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Supun la vot această iniţiativă. Cine este
pentru? Împotrivă, abţineri?
Dna consilier Sandu Elena – Domnule Preşedinte, până la şedinţa următoare vine
luna decembrie, o luna mai specială, 1 decembrie, 4 decembrie, am invitaţii pentru
toţi colegii pe 4 decembrie la Teatrul Davila, Şcoala Specială Sfântă Filoftea are un
mic spectacol, sunt copiii cu dizabilităţi din tot judeţul Argeş, suntem cu toţii
invitaţi şi vă aşteptăm cu drag.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc, La mulţi ani de ziua
României!
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Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, aş dori ca în şedinţa
ordinară din decembrie să ni se prezinte un punct de vedere privind o hotărâre a
noastră, a consiliului judeţean de acum trei ani, de parteneriat cu localităţile
limitrofe Piteştiului privind constituirea metropolei Piteşti. În ce fază este, ce se
face, ce demersuri au avut loc după. Şi tot pentru şedinţa ordinară din decembrie să
avem listele de investiţii pe care unităţile subordonate Consiliului Judeţean le-au
propus pentru anul 2016 pentru că eu şi colegii mei din comisia buget-finanţe
vreau să discutăm foarte aplicat de ceea ce înseamnă aprobarea noastră a unor
investiţii de primă urgenţă şi o să vin şi cu nişte propuneri concrete pentru că am
constatat din teren, iar asta o să discutăm la timpul respectiv, că sunt mulţi colegi
care lucrează în aceste instituţii subordonate şi cărora propunerile de investiţii ca să
nu mai vorbesc de obiectele de inventar şi alte achiziţii, nu sunt aduse la cunoştinţa
noastră, rămân pe undeva prin sertare sau la nivel de manageri de instituţii.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc. Am rugat colegii din comisiile
de specialitate să discute cu reprezentanţii instituţiilor respective şi să întocmească
listele, de asemenea o să avem discuţii şi cu primarii, înţeleg că preşedintele
comisiei de buget le-a spus primarilor despre aceste întâlniri, l-am rugat pe domnul
Secretar să stabilească graficul astfel încât să avem lista de investiţii şi toate listele
la sfârşitul anului să le putem aproba să nu mai stăm să le modificăm anul viitor şi
să avem tot felul de intervenţii. Aştept aceste liste, aştept discuţiile şi când le vom
avea , vi le prezint.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, un cuvânt, dacă nu mă
înşel am votat iulie, august pentru Regia de Drumuri Judeţene să vânda ceea ce
produce staţia de asfalt de la Căteasca şi nici până în prezent nu este funcţională.
De ce?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – V-am spus , am dat banii să achiziţionăm
laboratorul de analiză.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, am adus doamnei Nicolau din
august o mapă cu parte scrisă inclusiv cu desene pentru renovare, reabilitare
district Buzoeşti, o anunţ pe doamna director că a venit iarna şi mapa este tot la
dânsa, în 4 luni nu s-a putut face nimic, tot aşa arată şi domnule Preşedinte tot în
şedinţa următoare aş dori să ştiu câţi bani dăm noi pe an ca să păzim nimic, apropo
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păzim nimic, cât plătim pentru paza pe an, trei salariaţi care nu sunt ai noştrii , şi
noi nu facem nimic, nu sunt în stare să pună o folie sau scândură, cred că ei fură
scândurile de la parter şi fac focul, cred că nu au nici lemne de foc, daţi-le lemne că
nici lemne nu au.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc, să aveţi o zi bună.

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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