CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25 februarie 2016,
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 motivat domnul consilier
judeţean 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 Ciobanu Alisa, 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 Investiţii, dna Tache Andreea, Arhitect Şef , dna
Stoenescu Roxana, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dna
Rădulescu Eliza, şef Serviciu Resurse Umane, dl Ţurcanu Sorin şef Serviciu
Audit Public Intern , dl Ciocnitu Eduard, directorul Regiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dna Nicolau Alina, directorul
Regiei Judeţene de Drumuri Argeş R.A., dl Macovei Adrian, director general
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dl Sănduloiu
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
Justin Dejanu, directorul adjunct al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti,
dl Popescu Cornel, directorul Muzeului Judeţean Argeş dl. Varodi Matei,
directorul Teatrului ,,Al. Davila” Piteşti, dna Pendiuc Gabriela, director Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dl Roman Vasile directorul Camerei Agricole
Argeş, dl Voicu Constantin directorul Spitalului de Recuperare Brădet, dna Şerb
Camelia directorul Spitalului de Boli Cronice Călineşti, dl Ciulcu Gheorghe
directorul Unităţii de Asistenţă Medico –Socială Rucăr, dl Vişoiu Gabriel,
managerul interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung, dl Mânzână
Ion, directorul Serviciul Public de Pază şi Ordine, dna Radu Claudia consilier
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cabinet Preşedinte, dna Ciocănau Niculina, consilier Preşedinte, dl Boţârcă
Gheorghiţă primar oraş Topoloveni, dl Diaconu Nicolae primar municipiul Curtea
de Argeş.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Bună ziua, bine aţi venit la şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2016.
Avem un absent motivat, dl consilier Moise Dumitru şi un întârzia, dl consilier
Fulga Marian. Pentru că suntem într-o perioadă de tensiune, pentru că
evenimentele din Argeş aduc tristeţe şi lacrimi, vă rog să-mi permiteţi să vă invit
să ţinem un moment de reculegere pentru copiii care nu mai sunt printre noi. Vă
mulţumesc.
Dragi colegi, vreau să-mi permiteţi ca înainte de a începe ordinea de zi să vă
spun câteva cuvinte. Trecem prin momente grele şi prin momente în care uneori
tăria de caracter, rezistenţa, înţelegerea şi înţelepciunea noastră trebuie să fie mai
presus de orice. Vreau să vă spun că noi, Consiliul Judeţean Argeş răspundem de
administrarea şi finanţarea din punct de vedere al cheltuielilor materiale şi al
cheltuielilor de reparaţii capitale în privinţa spitalelor. Nu avem nicio implicare în
ceea ce priveşte actul medical. Managerul spitalului al cărui post este ocupat prin
concurs nu poate fi demis decât de consiliul de administraţie pe baza unor
notificări foarte clare prin care se justifică acte care nu au respectat activitatea
medicală sau acte de administraţie.
Cred că în această perioadă trebuie să fim alături de ceea ce înseamnă Spitalul
de Pediatrie pentru că el reprezintă un centru de sănătate şi de asemenea
reprezintă activitatea de ani şi ani de zile a medicinei argeşene. Înainte de a
arunca piatra, trebuie să vedem cine are curajul să o arunce primul şi cred că este
foarte important în aceste momente să ne gândim la viitorul copiilor noştri şi la
sănătatea lor. Există o stare de tensiune accentuată în spital, nu pot vorbi de actul
medical pentru că nu sunt în temă, sunt prezenţi aici doi medici, dintre care
domnul doctor Manu, preşedintele comisiei de sănătate care a fost prezent alături
de mine în fiecare zi la spital. Ştim foarte bine cum s-au derulat evenimentele şi
care sunt toate motivele sau care sunt aspectele acestui caz. Din păcate până acum
nu avem depistată cauza.
Dacă în perioada următoare se vor impune măsuri disciplinare sau măsuri de
sancţiune, din punctul de vedere al Preşedintelui Consiliului Judeţean voi respecta
legea. Dar aşa cum este legea acum şi metodologia care este întocmită de către
Ministerul Sănătăţii nu avem atribuţii în demiterea echipei manageriale. Eu mi-aş
dori să nu mai fie astfel de cazuri, să avem o comunicare mai rapidă şi mai directă
şi lumea să fie informată, cetăţenii argeşului să fie informaţi cât mai real despre
evenimentele care se întâmplă. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea liniştea şi

2

încrederea de care avem nevoie. Al doilea lucru pe care aş dori să vi-l spun este
despre deplasarea pe care am avut-o în Scoţia, o deplasare de o zi, a fost într-o
luni, pe care am făcut-o informând atât organismele centrale cât şi factorii
decidenţi politic.
Este pentru prima data în istoria Angliei când trei parlamentari, membri ai
Camerei Deputaţilor, propun un parteneriat între o regiune din Scoţia şi o regiune
din România. Au pus o singură condiţie, să fiu prezent eu, ca Preşedinte la
semnarea documentului. Acum că Marea Britanie vrea să iasă din Uniunea
Europeană cel mai important semnal este să dăm dovadă de unitate şi de
înţelegere. Am semnat acest parteneriat pe patru puncte foarte importante care se
vor derula în Argeş şi pe care oamenii doresc să le implementeze, un centru de
diabet pentru că au cel mai mare centru de cercetare ştiinţifică al diabetului în
Inverness, o colaborare cu oamenii de afaceri pentru investiţii, şi sper că vom
reuşi să demarăm inclusiv un parteneriat pe Molivişu, parteneriat în ceea ce
priveşte accesarea fondurilor europene şi un parteneriat educaţional pe care îl vom
semna imediat ce vom avea rector ales la Universitatea din Piteşti.
În luna martie am informat Guvernul şi Ministrul de Externe, va fi o şedinţă
festivă la Consiliul Judeţean Argeş, unde vom semna tot acest parteneriat între
cele două regiuni şi eu cred că printre atribuţiile Preşedintelui Consiliului
Judeţean este şi aceea de a reprezenta Argeşul în relaţiile internaţionale. Nu am
fugit, nu m-am ascuns, şi în fiecare zi de dimineaţă până noaptea am stat la
Spitalul de Pediatrie, şi colegii pot confirma, încercând împreună să rezolvăm
situaţia care a apărut în Argeş. Este o situatie delicată, este o situaţie dificilă, dar
eu am încredere în profesionalismul medicilor şi asistenţilor medicali şi cred că
până la urmă vom reuşi să depăşim acest moment. Vă mulţumesc.
Supun la vot ordinea de zi cu acest amendament - cine este pentru? Dacă este
cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Dacă aveţi intrebări, neclarităţi,
avem 27 de puncte cu punctul Diverse. Vă rog.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, aş dori să fac şi eu câteva
mici comentarii la ceea ce aţi spus dumneavoastră, eu consider că sunt foarte duri
aceia care se grăbesc să arunce piatra şi să pună decesele unor argeşeni, fie ei
copii, fie oameni în vârstă din ultima perioadă în spitale, în spatele unei persoane
sau alteia atâta timp cât anchetele şi analizele de specialitate nu au fost efectuate
şi cu atât mai mult cu cât aceia care aruncă piatra cum aţi spus şi dumneavoastră
nici măcar nu sunt de specialitate. Pe de altă parte însă consider şi sper să-mi
apreciaţi sinceritatea că sunteţi totuşi foarte bun cu managerul Spitalului de
Pediatrie Piteşti raportat la faptul că dincolo de recentul scandal au mai fost şi
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altele semnalate de presă când în secţiile spitalului au mişunat gândaci, lucru de
notorietate de altfel printre argeşeni, când a fost şi episodul acela cu substanţele
de curăţare din ceai, şi multe altele. Nu fac acum o retrospectivă a prezentărilor
din presă dar am remarcat totuşi că la toate aceste episoade, domnul manager nu
numai că nu s-a comportat aşa cum ar trebui să se comporte un manager
european, în sensul de a-şi da demisia de onoare, nici măcar nu a venit cu nişte
scuze faţă de societatea civilă, nu neapărat faţă de noi consiliul judeţean, pentru că
şi noi ca şi dumnealui suntem nişte slujbaşi pe bani publici, sub acest aspect. Sub
celălalt aspect instituţional despre care aţi vorbit, consider că într-adevăr aşa cum
aţi spus şi dumneavoastră Preşedintele Consiliului Judeţean, unul sau mai mulţi
consilieri nu pot să ceară efectiv sau să impună mai bine zis, că de cerut poate să
ceară oricine verbal, demisia unui manager de spital, dar preşedintele consiliului
de administraţie şi mare parte dintre membrii consiliului de administraţie care pot
să-l demită sunt numiţi şi chiar validaţi în Consiliul Judeţean Argeş. Dacă
adăugăm la acest aspect şi presiunea, normal poate la fel destul de blândă a
opiniei publice, eu cred că nu acum ci mai de multă vreme domnul manager de la
Spitalul de Pediatrie ar fi trebuit să-şi dea demisia, în condiţiile în care pe de o
parte nu este singura persoană care poate să ocupe funcţia de manager şi pe de
altă parte a profitat din plin de timpul pe care l-a avut să demonstreze că nu este,
n-a fost şi nici nu va deveni vreodată un manager bun pentru acest spital. Vă rog
să reflectaţi la ceea ce v-am spus, eventual să provocaţi şi alte discuţii, în special
la nivelul comisiei de specialitate din consiliul judeţean şi să actionaţi cum
consideraţi că este omeneşte şi legal. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc. Domnule consilier.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, spuneţi
dumneavoastră că nu avem noi consilierii dreptul să cerem un nou consiliu de
administraţie la spital dar vreau să vă întreb dacă noi avem dreptul de a ne
informa asupra cerinţelor pe care medicii şi asistentele, ca să nu spun şi
infirmierele din secţiile unui spital din Argeş, cerinţe care au stat la baza bunei
funcţionări a fiecărui spital unde lucrează aceştia au fost duse la îndeplinire, mai
concret referatele de-a lungul anilor privind achiziţii, servicii pentru secţia
respectivă au fost duse la îndeplinire. Noi nu avem o situaţie clară dacă toţi banii
care vin de la noi sau de la Casa de Asigurări, nu vorbim de investiţii, se duc
pentru modernizarea sau funcţionarea în bune condiţii a unei secţii a unui spital.
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Nu este posibil să fim sunaţi de cetăţeni, săptămâna trecută m-a sunat cineva care
avea mama la rezerva 9, secţia Cardiologie, caloriferul nu funcţiona. I s-a
transmis de cei care lucrau acolo că nu depinde de ei, că nu se va repara deloc,
trebuia să vină cu radiatorul de acasă. A fost o informare punctuală dar asemenea
informări sunt multe pe care medicii şi asistentele ni le-au transmis nouă, celor
care comunicăm cu dânşii, că nu sunt bani suficienţi, consiliul judeţean văd că are
bani mulţi, odată ce plătim numai dobânzile şi ratele la cele cinci credite pe care
le avem între perioada 2005-2008, eu zic că sunt bani. Să stabilim odată pentru
totdeauna care este necesarul de funcţionare în bune condiţii, achiziţii, dotări, şi
tot ce înseamnă întreţinere pentru fiecare spital, în special Spitalul Judeţean şi
Spitalul de Pediatrie şi apoi să discutăm ce mai trebuie în plus de la Guvern
pentru mari investiţii, fonduri europene, etc. Nu discut aici de salarizare, aceea
ţine de Guvern şi de Parlament.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Toate referatele întocmite de spitalele
care sunt în administrarea consiliului judeţean şi prin care se cer resurse
financiare pentru modernizare, pentru achiziţii sau pentru dezvoltare, au fost
aprobate şi finanţate cu votul dumneavoastră. Nu există niciun referat care a fost
respins.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, îmi asum sarcina să
vin cu referate concrete.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Le puteţi verifica, o să vi le aducă
colegii mei să le vedeti.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Nu, de la faţa locului cei care mi-au spus
că nu li s-a cumpărat, nu li s-a achiziţionat cutare şi cutare şi le aduc la
dumneavoastră.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Trebuie să avem referate şi vom vedea.
Vă rog domnule consilier.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, doamnelor şi
domnilor colegi, ne pare rău ce s-a întâmplat la spitalul de Pediatrie Piteşti, sunt şi
eu tot un părinte, am şi eu doi copii, este foarte greu, dar cei care au murit, nu ştiu
din ce vină, nu ştim la ora actuală care este buletinul de analize al Ministerului
Sănătăţii, cine se face vinovat de moartea acestor copii şi nu putem acum să
acuzăm administraţia de la Spitalul de Pediatrie până când nu vom şti precis din
ce motive au murit copiii. Domnule Preşedinte, domnilor colegi, să-mi fie iertat,
domnul doctor Stan, după mine, este un doctor foarte bun. Domnul doctor Stan
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este un medic chirurg, domnul doctor Stan a câştigat managementul Spitalului de
Pediatrie. Eu sunt de aici din Piteşti şi vreau să vă spun că sunt impresionat de
realizările pe care le-a făcut domnul director Stan. Să lăsăm acea problemă, când
şi eu cu ani în urma l-am internat pe nepotul meu în Spitalul de Pediatrie şi am
găsit gândaci, nu era domnul doctor Stan acolo, gândacii nu i-a adus domnul
doctor Stan, şobolanii nu i-a adus domnul doctor Stan, ei sunt de mult acolo, nu
sunt de pe vremea doctorului Stan, ce facem? Îi punem în cârca toate celelalte
conduceri? De la Ceauşescu încoace? Să fim serioşi. În sala cu noi este şi domnul
Voicu care a răspuns de Spitalul de Pediatrie, poate să ne spună şi să lămurească
situaţia acelor procese -verbale cum s-au cheltuit banii la Spitalul de Pediatrie.
Dar nu trebuie să dăm cu pietre în domnul Stan. Lăsaţi-l să muncească. Vom
vedea la timpul potrivit când se va exprima Ministrul Sănătăţii despre cauza dar sar putea ca domnul doctor Stan să nu fie vinovat deloc. Poate că noi nu suntem
pregătiţi, Piteştiul, pentru această boală şi atunci vom schimba doctori şi directori
câţi vreţi dumneavoastră, domnilor colegi. Trebuie să fim cumpătaţi să nu
aruncăm cu pietre în domnul doctor Stan, să aşteptăm verdictul dar cel adevărat
asupra bolii, după aceea vom mai vorbi. Mulţumesc.
Dl consilier Bica Dănuţ – În primul rând, chiar dacă nu se obişnuieşte, aş dori
să-i dau o replică colegului meu, nu înseamnă că dacă doctorul Stan a moştenit
şobolanii şi gândacii trebuie să-i lase moştenire şi unui alt manager care va veni
după domnia sa. Una din datoriile dânsului şi a echipei de conducere era să facă în
aşa fel încât să nu mai fie şobolani şi gândaci. În al doilea rând ce a deranjat foarte
tare, nu suntem nici unul dintre noi specialişti, cu excepţia unuia dintre colegii de
aici, este faptul că de trei săptămâni noi nu ştim ce se întâmplă acolo şi aici sunt o
mulţime de instituţii angrenate. Şi asta nu poate fi decât revoltător. Puneţi-vă în
locul celor care şi-au pierdut copiii, în locul celor care au copiii internaţi iar
proasta comunicare nu mai trebuie să fie dovedită, multe bâlbe, că nu ştiu cine nu
a informat, că nu ştiu ce procedură nu a fost aplicată, nu sunt de profesie dar nu
putem să spunem că suntem indiferenţi la o astfel de tragedie şi că nu trebuie
făcut nimic pentru a se pune ordine în sistem. În rest păcatele sunt multe, mari,
sunt vechi dar ceva trebuie făcut şi nu intempestiv, nu făcut de oameni care nu se
pricep dar sunt totuşi trei săptămâni de când s-a produs această tragedie, ieri au
mai apărut două cazuri şi nu putem să nu fim ingrijoraţi şi să nu cerem să se
lămurească odată această situaţie.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc domnule consilier, domnul
doctor Manu.
Dl consilier Manu Dan - Mulţumesc domnule Preşedinte, personal mi-ar fi
plăcut ca această discuţie pe acest subiect să fie la Diverse, două chestiuni vă
supun atenţiei, reamintesc comisiei juridice de un an şi un pic, vorbesc din partea
comisiei de sănătate, trebuia să-şi spună un punct de vedere privind activitatea
membrilor reprezentanţi ai consiliului judeţean în consiliile de administraţie
pentru că am primit mandatul plenului să se constitue o comisie consultativă şi
această comisie trebuia să dea un răspuns vis-a-vis de activitatea reprezentanţilor
noştrii în consiliile de administraţie. Comisia juridică nici până în acest moment
nu a venit cu un punct de vedere deşi de mai bine o jumătate de an comisia de
sănătate i-a rugat să facă treaba aceasta.
A doua chestiune, nu cred că este normal şi moral, nici acum şi nicio dată să
implicăm politică într-o activitate pur medicală, şi mai mult decât atât, scuzaţi-mi
cinismul, să călcăm şi pe cadavre la propriu şi la figurat mergând pe filiera
politică. Trebuie să aşteptăm aşa cum şi domnul consilier Diaconescu a spus
foarte bine, rezultatul anchetelor, sunt mai multe anchete aici, de la ancheta
ministerului la ancheta penală, noi nu avem un răspuns de la nicio anchetă până în
acest moment, poate că va veni în următoarele ore, o zi, două. Aş fi rezervat, şi
salut cu totul special colegele mele care sunt în sală de la unităţile sanitare, aş fi
foarte mulţumit dacă aţi evita în dialogul nostru, tentaţia că Spitalul de Pediatrie
este vinovat de toată treaba aceasta. Nu, Spitalul de Pediatrie a fost o staţie releu
cu excepţia micuţului de azi-noapte sau ieri-noapte, de la 10.30 până la 6
dimineaţa pentru că Spitalul de Pediatrie a primit copiii bolnavi şi i-a trasferat la
Bucureşti, nu s-au îmbolnăvit în Spitalul de Pediatrie. Faptul că argumentăm că
nu sunt profesionişti nu este nici normal şi nici moral, lăsaţi politicul la o parte.
Dacă se dovedeşte că cineva a călcat pe bec, atunci va fi sancţionat aşa cum sunt
normele în vigoare. O întrebare retorică şi cu asta termin, ceea ce s-a reproşat cel
mai mult a fost deficitul de comunicare inter-instituţională, respectiv DSP-ul şi
unităţile sanitare. Întrebare retorică, dacă ar fi fost o comunicare perfectă se
puteau salva copiii? Se vindecau copiii? Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Vă mulţumesc domnule doctor, intrăm
în ordine de zi.
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Dl consilier Jinga Valerian– Foarte scurt domnule Preşedinte, eu întotdeauna
am fost foarte scurt, ca o concluzie, alocările bugetare prioritate zero - sănătatea.
Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Foarte bine, vă mulţumesc şi eu.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei ordinare
a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28 ianuarie 2016. -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 2 februarie 2016. - Dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Consult dacă aveţi neclarităţi? Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, aş dori ca cei
care semnează procesul verbal să fie mai atenţi, eu spuneam la pagina doi că vom
avea previziuni în 2018, 4.3% etc, etc şi când ajungem la 2019 punem o virgulă
şi băgăm o cifră. Aş dori foarte mult să se treacă acolo 5.04% creşteri pentru 2019
ca împreună 17, 18 şi 19 să ajungem la nivelul 2015. Nu se înţelege nimic la
2019, după ani s-a trecut o cifră care nu are nicio legătură şi nu mai ştiu mai
departe că atât am avut timp cât aţi luat dumneavoastră cuvântul. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Verificaţi.
Supun la vot procesul - verbal cu amendamentul respectiv– cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?
Procesul - verbal sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.
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- III –
Trecându-se la punctul III 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 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. 19.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
incheierea unui Protocol de colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie Argeş
şi Consiliul Judeţean Argeş.- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, 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, avem destule
protocoale care nu funcţionează la ora actuală dar după ce aţi luat dumneavoastră
cuvântul şi aţi pus problema cu Scoţia, probabil la punctul 1,, Derularea de
programe şi proiecte comune,, pentru că eu mă întrebam retoric ce avem în comun
noi cu Camera de Comerţ, probabil prima problemă o avem cu Scoţia. Punctul 2
din raport spune ,,facilitarea de întâlniri cu autorităţile locale,,. Cine îi opreşte
domnule Preşedinte să se întâlnească cu autorităţile locale, sunt liberi, pot merge.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Evenimente pe care le organizăm în
parteneriat, se referea la consiliul judeţean.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Da domnule Preşedinte, cine îi împiedică?
Nu este necesar să fie partener consiliul judeţean. Punctul 3,, Evenimente de
interes comun,, ei au târgurile lor, de ce nu se duc la târgurile lor? Noi avem
problema noastră, ei au problema lor, noi să facem parteneriat între noi şi ei, ei să
iasă la suprafaţă, noi să fim mai jos?
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Promovăm Argeşul şi prin aceste
manifestări.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Noi promovăm Argeşul nu ei. Cum să
susţină Camera de Comerţ pe noi, pe consiliul judeţean? Părerea mea că noi îi
susţinem pe ei, consiliul judeţean susţine Camera de Comerţ. Să fim cât se poate
de concreţi, noi facem un parteneriat cu dânşii datorită domnului director Caval,
care a fost la B.R.D, acum este director aici.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Nu vorbim de persoane, vorbim despre
promovarea judeţului.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – De aceea vă spun că este ceva cu B.R.D-ul.
Ce aş dori să vă spun eu domnule Preşedinte este că s-a făcut acest protocol pe un
an de zile, noi mai avem un pic şi terminăm, de ce nu-l lăsăm pentru septembrie?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Există un program al manifestărilor
care începe luna viitoare şi v-a trebui să fim parteneri, inclusiv materialul despre
care v-am spus mai devreme cu Scoţia şi la care de asemenea trebuie să fim
parteneri.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, se spune aici la
rezilierea contractului, schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este
afectată desfăşurarea protocolului. Ce obiect de activitate domnule Preşedinte? Nu
înţeleg. Care obiect de activitate? Domnule Preşedinte, ca toate celelalte
protocoale care până în prezent nu ştiu câte dintre ele funcţionează, părerea mea,
că şi acest protocol nu va funcţiona. Mulţumesc.
Dl consilier Glişcă Ion – Domnule Preşedinte, dacă îmi permiteţi.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă rog domnule consilier.
Dl consilier Gliscă Ion – Îmi permit să îl contrazic pe colegul meu pentru că
este o falsă problemă. Acest protocol este realizat cu un O.N.G, unul dintre
O.N.G-urile care reprezintă oamenii de afaceri din România, dar şi din judeţul
Argeş, oamenii de afaceri care contribuie inclusiv cu T.V.A. la bugetul acestui
judeţ. Între reprezentanţii oamenilor de afaceri şi autorităţile locale este logic să
existe o colaborare. Ei reprezintă şi în plan local şi la nivel naţional oamenii de
afaceri, şi eu reprezint un O.N.G, are un protocol de opt ani cu consiliul judeţean
pentru că se pot organiza evenimente comune. Acest protocol nu presupune sume
financiare. Este un cadru normal, organizaţional care ne permite să dezvolte
evenimente în parteneriat. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc şi eu.
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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 cu o abţinere (dl. Diaconescu Nicuşor).
S-a adoptat hotărârea nr. 20.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, m-am abţinut şi îi
răspund colegului Glişcă, eu sunt privat din 1998, am dat statului şi îi dau
miliarde şi la ora actuală. Camera de Comerţ nu a făcut nimic pentru mine şi nu
va face nimic. Eu dau statului bani, statul nu-mi dă mie nimic. Domnule Glişcă,
îmi pare rău.
Dl consilier Glişcă Ion – Nu sunteţi obligat să fiţi membru al Camerei de
Comerţ, puteţi deveni membru la Organizaţia Intreprinderilor Mici şi Mijlocii.

-VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
transmiterea din domeniul public al judeţului Argeș în domeniul public al
Municipiul Câmpulung a imobilului „Spital de Pneumoftiziologie Câmpulung”. dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, 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, eu nu am văzut
decizia Consiliului Local Câmpulung, este problema dânşilor, vreau să vă spun că
acest spital este Spitalul de Pneumologie, un spital de specialitate, cum este şi
spitalul de la Leordeni, cum este şi spitalul de la Valea Iaşului şi aceste spitale ar
fi trebuit să rămână sub tutela consiliului judeţean pentru că altfel le putem noi
administra, altfel le putem noi da banii, altfel le putem ridica gradul acestor
spitale. Nu am nimic cu Câmpulung-ul, dar la ora actuală Câmpulung-ul este zonă
moartă de industrie, sunt foarte mulţi şomeri, eu nu ştiu cum pot dânşii să
administreze acest spital. Eu cred că la ora actuală se face o mare greşeală că le
dăm lor clădirea şi toate celelalte pe care le-am dat până în prezent şi acest spital
să rămână în continuare al consiliului judeţean pentru că mai avem încă două
spitale, Leordeni şi Valea Iaşului. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – N-aţi citit toată documentaţia. Este
cineva de la Câmpulung, vă rog să daţi explicaţii.
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Manager interimar Vişoiu Gabriel – Bună ziua domnule Preşedinte, bună ziua
domnilor consilieri, dorinţa Consiliului Local Câmpulung de a prelua aceste spaţii
a fost pentru a putea asigura o mai bună administrare fiind mai aproape de
unitatea sanitară. Aşa cum poate ştiţi în anul 2011 prin H.G. nr.1099 s-a aprobat
transferul managementul instituţiei către consiliul local. La acest moment,
managementul se află în coordonarea consiliului local, toate spaţiile, clădiri şi
terenuri în care îşi desfăşoară activitatea spitalul, se află în proprietatea
Consiliului Judeţean Argeş, de aici apărând o serie de probleme în desfăşurarea
activităţii unităţii sanitare. Pentru toate cheltuielile de capital noi ne-am adresat
consiliului judeţean, într-o mare măsură am obţinut sprijinul dumneavoastră iar
pentru partea de management, consiliul de admninistraţie în care o parte dintre
membri sunt din consiliul local, din Direcţia de Sănătate Publică, au acordat tot
sprijinul pentru buna desfăşurare a activităţii. Totuşi clădirile sunt clădiri de
patrimoniu, ele au fost în patrimoniul municipiului de la începutul construcţiei şi
am considerat că ar fi mai facil ca aceste clădiri să fie în administrarea consiliului
local pentru a desfăşura toate acţiunile necesare în vederea igienizărilor,
reparaţiilor capitale şi tot ce înseamnă întreţinere de patrimoniu.
Dl consilier Manu Dan– Nu am înţeles cum vă numiţi.
Manager interimar Vişoiu Gabriel – Vă rog frumos să mă scuzaţi, Vişoiu
Gabriel, manager interimar al spitalului de o lună de zile.
Dl consilier Manu Dan – Are totală dreptate colegul nostru, domnul
Diaconescu, numai că spitalul TBC Câmpulung îşi desfăşoară activitatea motivat,
privind bolile pulmonare provenite din activitatea profesională. Managementul,
iniţial a fost nul la consiliul local, şi a fost la consiliul judetean, a fost spitalul
nostru să ne înţelegem bine. Prin hotărârea de consiliu judeţean, în colaborare cu
consiliul local am transmis managementul şi consiliul de administraţie în
totalitate. Pacienţii sunt mult mai puţini faţă de cum erau pe vremuri, domnule
Diaconescu. Prin strategia de pneumoftizilogie pe care am votat-o noi la începutul
mandatului, în anul 2012, am stabilit ca un spital TBC să fie pe zona de nord
adică Valea Iaşului şi unul pe sud. Mi se pare firesc, pământul nu este al nostru,
este locaţia, managementul şi consiliul de admnistraţie este al consiliului local şi
ar fi chiar culmea ca eu să ţin clădirea dar în fapt nu sunt eu acolo. Eu cred că este
normal să dăm municipalitaţii tot. Mulţumesc.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, îi mulţumesc
domnului Manu dar eu cred că la ora actuală noi pierdem un spital. Dar
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tuberculoza face ravagii, vă rog să veniţi cu o statistică să vedeţi cât este de
puternică această boală. La ora actuală la cele două spitale pe care le avem noi nu
cred că vom face faţă pentru că la Piteşti am mai avut un spital pe care domnul
preşedinte Nicolescu l-a desfiinţat, am avut o bază mare aici în privinţa
pneumologiei şi am credinţa că numai consiliul judeţean putea să administreze
acest spital. Împreună cu cele două spitale formau un tot. Nu ştiu ce se va
întâmpla la Câmpulung din momentul în care consiliul judeţean îşi va lua mâna,
dar succes.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, avem nişte demersuri
anterioare între consiliul local şi consiliul judeţean înainte de începerea actualului
mandat, există o Hotărâre de Guvern prin care s-a transmis managementul la nivel
local, pe de altă parte există o regulă de logică în drept atunci când vorbim despre
imobile, este normal ca în general cheltuielile de întreţinere care sunt obligatorii
la un imobil, mai ales că este de patrimoniu, să fie suportate de către cel care
foloseşte acest imobil. Eu nu cred că pierdem un spital, eu cred că noi câştigăm
nişte bani pe care ar trebui să-i investim în întreţinerea unor imobile pe care noi
nu le folosim, pe de altă parte din punct de vedere al comunităţilor locale, am
discutat şi eu cu colegii mei de la Câmpulung, înţeleg că există un consens total
la nivel local, sau aproape, la nivelul formaţiunilor politice care domină consiliul
local ca să preia acest imobil. Având în vedere că nu pot să-i schimbe destinaţia şi
că dumnealor îl folosesc şi este normal ca dumnealor să-şi poată întreţină aceste
imobile, eu consider că este foarte firesc proiectul de hotărâre pe care l-aţi
înaintat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc, vă rog domnule consilier.
Dl consilier Bica Danuţ – O completare la ce a spus colegul meu, câştigăm
nişte bani pe care ar trebui să-i alocăm Spitalului Câmpulung. Banii respectivi pot
fi redirecţionaţi către celelalte spitale, Consiliul Local Câmpulung am înţeles că
doreşte să preia acest spital, înseamnă că are şi resursele necesare întreţinerii. Este
logic, dacă ambele părţi sunt de acord, să votăm acest proiect.
Dl consilier Sîrbu Gheorghe – Mă bucur că o parte dintre colegii mei, de la
şedinţa de comisie până la plen, s-au informat suficient şi au aflat despre ce este
vorba cu acest transfer patrimonial. Câmpulung-ul şi-a asumat de la început
această idee de a transfera acest imobil aşa că sunt convins că toate luările de
poziţii, mai puţin a domnului Diaconescu, sunt pentru că acest spital să fie prins în
zona Spitalului Municipal Câmpulung. Este un lucru pe care şi l-au asumat
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muscelenii şi sunt convins că spitalul va funcţiona aşa cum trebuie, vor investi
acolo şi lucrurile vor merge foarte bine. Domnul Diaconescu când o să meargă la
Câmpulung o să vadă cât de frumos arată şi cât de bine funcţionează acest spital.
Îi dorim să treacă doar pe acolo şi nu prin spital. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc şi eu. Mulţumim domnule
director.
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. Diaconescu Nicuşor )
S-a adoptat hotărârea nr. 21.
-VI-

Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
transmiterea din domeniul public al județului Argeș în domeniul public al orașului
Topoloveni a imobilului „ Clădire Banca Agricolă Topoloveni”- dl Preşedinte
Tecău Grigore Florin 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 Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, sunt două probleme cu acest
proiect de hotărâre, în primul rând este o problemă de tehnică juridică referitor la
redactare, textual se spune că transmitem imobilul Banca Agricolă dar practic
conform anexelor transmitem numai o parte din acest imobil, înţeleg că o parte se
află deja în proprietatea primăriei, aşa erau schiţele ieri la comisie şi chiar l-am
întrebat pe domnul director Stoicea. A doua chestiune este legată de oportunitate.
Noi, consiliul judeţean, având în vedere că nu folosim pentru o destinaţie strict
publică acest imobil, înţeleg că luăm nişte chirii, de la nişte partide politice, de la
alte structuri, noi putem să cedăm imobilul, dar ceea ce consider că lipseşte, poate
domnul primar ne lămureşte, şi îi mulţumesc că este prezent aici, este să ne
explice care este utilitatea publică pentru care doreşte să preia imobilul oraşul
Topoloveni. Faptul că oraşul Topoloveni doreşte să preia o constructie, un imobil
de la noi, doar pentru a încasa eventual nişte chirii, nu justifică din punctul meu
de vedere oportunitatea prezentului proiect de hotărâre. Dacă oraşul Topoloveni
are intenţia să-i dea o destinaţie publică atunci consider, pentru egalitate de
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tratament, trebuie să luăm în discuţie posibilitatea într-adevăr să le transmitem
acest imobil, având în vedere că noi nu-l folosim exclusiv pentru un serviciu sau
pentru o unitate subordonată Consiliului Judeţean Argeş. Eu aştept lămuriri de la
domnul primar în rest nu am alte probleme.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor– Domnule Preşedinte, în acest imobil îşi
desfăşoară activitatea mai multe partide, au sedii, eu vreau să vă spun că această
clădire este a consiliului judeţean, toate partidele au nevoie de câte un sediu iar pe
zona Topoloveni mai rar a înţeles domnul Boţârcă să dea la cineva sediu de
partid, mai puţin PSD-ului. Pentru aceasta eu consider că se diminuează
patrimoniul consiliului judeţean, şi de ce, în loc să-l mărim, noi îl diminuăm, eu
cred că este bine să-l lăsăm în continuare consiliului judeţean şi vom vedea la
timpul potrivit ce trebuie să facem acolo, nu este bine să o dăm, este patrimoniul
consiliului judeţean. Nu trebuie să diminuăm patrimoniul. Mulţumesc.
Dl consilier Prunaru Iulian - Domnule Preşedinte, colegii mei au spus în mare
parte, dar nu esenţialul, esenţialul este următorul, prin hotărârea de consiliu
judeţean nr. 8 din 20 februarie 2003, acum 13 ani, primăria administrează acel
domeniu, este o clădire foarte importantă, foarte înaltă. Ceea ce este important dar
colegii nu cunosc, este că PNL-ul are sediu la mansardă şi alte instituţii
importante, A.P.I.A, Serviciul de Urgenţă şi alte instituţii. Dacă au administrat
până acum fără un document, 13 ani, nu cred că a fost contractul din 2003 pe 13
ani, de ce nu am continuat admnistrarea având în vedere că acea clădire este nouă,
este fond nou, şi cum au luat chirie până acum, să ia şi de acum în colo, de ce să o
dăm? Aceasta este părerea mea, şi nu văd de ce, şi vă rog să-mi spuneţi dacă
hotărârea nr.8 de acum 13 ani a fost anulată sau ruptă, şi cum au administrat până
astăzi.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, în completare la ce au spus
colegii mei, toate acele instituţii de care vorbea domnul Prunaru, inclusiv
partidele, sunt instituţii de interes judeţean, partidele au personalitate juridică la
nivel de filială judeţeană nu de organizaţie locală. Consiliul judeţean este o
instituţie de interes judeţean, aşa extrem de simplificată logica spune că este
normal să rămână cum a fost şi până acum. Patrimoniul se înstrăinează numai
dacă îţi aduce pagubă, nu văd de ce am înstrăina , nu este în nici un caz o situaţie
ca cea de la punctul anterior.
Dl consilier Fulga Marian– Domnule Preşedinte, aseară la comisia juridică, am
avut o nelămurire în sensul în care am văzut hotărârea consiliului local
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Topoloveni în sensul acceptării propunerii pentru preluarea spaţiului. Profit de
prezenţa domnului primar Botârcă ca să ne dea câteva explicaţii în sensul în care
acea hotărâre s-a bazat pe un accept, înseamnă că cineva i-a făcut o propunere,
sau cineva a lansat o propunere pentru Consiliul Local Topoloveni, în sensul
preluării acestei clădiri probabil motivat şi de faptul că în momentul de faţă
Consiliul Judeţean Argeş nu mai este în stare să-şi admninistreze patrimoniul
propriu. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Realitatea este că atunci când nu ai
clădirile unde ai sediul, este foarte greu să le urmăreşti dar să-l ascultăm pe
domnul primar să vă dea toate detaliile.
Dl primar Botârcă Gheorghiţă – Mulţumesc domnule Preşedinte, cu respect
pentru forul deliberativ al judeţului Argeş, este pentru prima dată când vin la o
şedinţă de lucru a dumneavoastră generată de o situaţie patrimonială. Terenul este
al Consiliului Local Topoloveni, clădirea este a consiliului judeţean, transmisă
prin Hotărâre de Guvern, n-aş vrea să spun că dintr-o eroare la vremea respectivă,
a fost tot un interes, pentru că noi ne-am manifestat dorinţa de a prelua această
clădire de la Guvern când a fost trecută odata cu desfiinţarea Băncii Agricole în
patrimoniul statului şi au fost alte interese la vremea respectivă pentru că noi
ne-am manifestat să preluăm clădirea integral. Vreau să vă spun că prima
devastare a băncii a avut loc imediat după ce a fost trecută în domeniul statului şi
în loc să ajungă la noi a ajuns la Consiliul Judeţean Argeş, un moment trist când
în noapte tirurile de la Vâlcea au încărcat de acolo tot ce a însemnat mobilier,
scaune din piele, tot ce a însemnat dotare şi am preluat în final zidurile goale.
Patrimonial, clădirea este a dumneavoastră, terenul este al nostru. Am primit
această încredinţare de a o administra. Acolo beneficii nu aduc nici unul dintre
aceste servicii publice, nici Administraţia Financiară, nici Evidenţa Populaţiei,
care nu este numai a oraşului Topoloveni este şi a tuturor comunelor din jurul
oraşului Topoloveni, noi le asigurăm acest serviciu. Nici serviciul de ambulanţă,
nici partidele, nici cei de APIA nu plătesc vreo chirie, nici consiliului judeţean,
nici oraşului Topoloveni. Vreau să vă spun că la momentul acesta chiar dacă
această clădire pare verde, nu mai este verde, a trecut peste ea 23 de ani. A fost
construită în 1993 când am încredinţat noi terenul Băncii Agricole la vremea
respectivă pentru a fi un centru zonal al băncii chiar şi cu pregătire profesională.
Am investit anul trecut 700 de milioane în acoperiş, plouă în bancă. Instalaţiile
electrice au problemă, o parte din corpul ei, din structura de rezistenţă, la vremea
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aceasta prezintă pericol şi trebuie intervenit. Eu nu vreau să iau această bancă,
patronaţi-o dumneavoastră, rămâneţi cu ea, nu mă deranjează, obligaţia de a
asigura spaţii politice nu o are consiliul judeţean, o avem fiecare primar din
teritoriu nostru. Eu am mulţumit consiliului judeţean pentru că n-am avut spaţii la
vremea respectivă şi am găsit această posibilitate de a asigura spaţii la toate
partidele politice mai puţin PSD-ului, pentru că nu are acolo, ca să completez una
dintre afirmaţiile de aici. Dacă dumneavoastră consideraţi că este bine, în folosul
clădirii, să o trecem la Consiliul Local Topoloveni foarte bine, dacă nu, invitaţia
mea este să delegaţi o comisie tehnică şi să aducem această clădire în parametrii
funcţionali pentru că sunt probleme.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc. Atunci când vorbim despre
descentralizare şi modernizare trebuie să ne gândim şi la aceste lucruri, este mai
eficient să lăsăm administraţiile locale să administreze ceea ce au în teritoriu sau
ce au în zona dânşilor sau să ne implicăm noi să spunem ce avem de făcut. Faptul
că un consiliu local îşi exprimă acordul să finalizeze, să reabiliteze, să întreţină o
astfel de clădire asupra căreia noi nu avem nici măcar carte funciară pentru că
pământul este al primăriei, este un lucru pozitiv, astfel de lucruri ar trebui să se
întâmple pentru că noi răspundem de ceea ce este al judeţului în primul rând dar
la nivelul localităţilor este foarte important ca cei care reprezintă consiliul local şi
primăria să se implice în administrare.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 22 de voturi pentru şi 11 abţineri
(dl. Bănică Gheorghe, Bica Dănuţ, Diaconescu Nicolae Nicuşor, Frăţica Iulian,
Jinga Valerian, Postelnicescu Marius Dorel, Prunaru Iulian, Sofianu Narcis Ionuţ,
Tică Manuel, Vlădău Daniel, Voicu Vasile)
Hotărarea nu a întrunit votul a 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Mulţumim domnului primar.
Dl primar Botârcă Gheorghiţă – Domnule Preşedinte, eu vreau să vă
mulţumesc pentru deliberarea care s-a făcut aici, n-am să duşmănesc colegii care
totuşi au acolo sediul dar am să le trimit câteva poze din sediile respective asupra
modului cum sunt gospodărite de către dumnealor şi mai am o rugăminte domnule
Preşedinte, Consiliul Local Orăşenesc Topoloveni a răspuns chemării consiliului
judeţean în urma cu ani de zile când noi am dat multă libertate şi rapiditate
funcţionării ambulatoriului TBC de la Topoloveni în patrimoniul dumneavoastră
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din patrimoniul nostrum. Dacă mâine se găseşte şi este nevoie pentru o cu totul
altă activitate pentru serviciile noastre publice să nu aveţi impresia că noi la
Topoloveni nu vom respecta solicitările dumneavoastră. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc pentru colaborare.
Dna consilier Sandu Elena – Domnule Preşedinte, înainte de a vorbi domnul
Sofianu, daţi-mi voie să îi explic dumnealui, apropo de ce spunea domnul primar,
că una este să fii administrator şi să faci anumite investiţii şi alta este să fii
proprietar referitor la fundaţie şi la alte investiţii pe care trebuie să le facă
consiliul local. Nu ne mai aburiţi în calitate de avocat pentru că ştim şi noi ce
înseamnă un contract de administrare şi ce înseamnă să fii proprietar.
Dl consilier Sofianu Narcis– Dna Sandu vă mulţumesc pentru clarificare şi sunt
de acord cu dumneavoastră, eu doream să spun altceva, vroiam să spun că ne-am
abţinut faţă de ceea ce a spus şi domnul Fulga dar văd că dumnealui totuşi a votat,
noi nu puteam să fim de acord cu acceptarea cedării şi eventual cu o solicitare de
a ceda. Este o chestiune tot de tehnică juridică. Dar suntem de acord ca primăria
să preia dacă făcea solicitarea corect.
Dna consilier Sandu Elena – Îmi pare rău că nu sunteţi informat, încă doi
colegi, domnul Lazăr şi domnul Nicolaescu au fost de acord deci şi votul
comisiei juridice este pentru, acum suntem majoritari.
Dl consilier Sofianu Narcis – Dna Sandu, vă rog să citiţi documentaţia să
vedeţi că acolo scrie că cei de la Topoloveni acceptă dorinţa noastră de a le ceda
acel bun, dacă înţelegeţi ce vreau să vă spun, nu înţelegeţi!
Dna consilier Sandu Elena - Este rolul opoziţiei, comisia juridică este
majoritară.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc.
Dl primar Boţârcă Gheorghiţă – Numai puţin domnule Preşedinte, ca să se
lămurerască şi acest aspect, nu este bine să plecăm de la întâlnirea aceasta aşa, noi
n-am formulat hotărârea consiliului judeţean, noi am formulat această cerere şi nu
numai că am formulat aceasta cerere, am insistat să se poziţioneze consiliul
judeţean în calitate de proprietar dacă se apucă să repare sau nu acest imobil, dacă
nu mai avem posibilitatea să-l preluăm. Ni s-a cerut de către consiliul judeţean să
dăm o hotărâre că acceptăm să preluăm acest spaţiu.
Dl consilier Sofianu Narcis– A fost o greşeală a colegilor de la executiv. Vă
cred.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc.
Dl consilier Jinga Valerian – Domnule Preşedinte, cum avem nevoie de spaţiu
pentru arhivă, cred că domnul primar va fi de acord să mutam arhiva I.P.J.-ului
acolo. Mulţumesc.

-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Consiliului Local Curtea de Argeș a Stației de tratare a apei
Cerbureni. - Dl. Preşedinte Tecău Florin Grigore a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, iniţial la comisia juridică
noi am avut o nelămurire cu privire la formularea propriu-zisă a contractului de
dare în administrare, în sensul că pe de o parte destinaţia acelui obiectiv nu poate
fi schimbată şi este normal ca el să deservească cetăţenii din acea zonă, doamna
director Alisa Ciobanu ne-a prezentat, nu ştiu dacă include şi în hotărâre modelul
de contract de administrare, unde dumnealor, cei de la Curtea de Argeş se obligă
să întreţină în continuare obiectivul dacă este aşa din punctul nostru de vedere nu
sunt probleme pe juridic.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc, domnul Bica.
Dl consilier Bica Dănuţ – Aş dori să fac şi eu nişte precizări ca urmare a
discuţiilor aprinse de ieri de la comisie, în primul rând legislaţia se referă la
serviciul public de alimentare cu apa şi canalizare, deci serviciul nu poate fi
fracţionat, nu poate fi despărţită canalizarea de alimentare cu apă şi cu atât mai
mult nu poate fi fracţionat serviciul de alimentare cu apa în sensul de a crea un
operator care să producă apă potabilă, să o trateze şi altul care să o distribuie. O
data că nu se poate şi domnul primar poate confirma, scrie şi în raportul de control
ANRSC-ului şi în al doilea rând nu ar fi logic şi nici economic, ar însemna să
creezi doi operatori, unul să vândă produsul altuia, asta înseamnă creştere de
tarife, asta înseamnă că cel care distribuie nu încasează niciodată banii toţi de la
consumator, apa este un produs care îl consumi şi apoi îl plăteşti, şi nu toată
lumea plăteşte, să rămână dator la celălalt, deci nici problema de logică. Este un
control care a expirat, procedura obligă la licitaţie publică, nu poţi să licitezi doar
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distribuţia, trebuie să licitezi întregul serviciu, deci este clar, acolo unde sunt
reţelele trebuie să fie şi staţia de tratare a apei, în consecinţă consiliul local de la
Curtea de Argeş trebuie să demareze, să finalizeze, oricum sunt în întârziere, în
sensul că pot primi amenzi, aşa trebuie, procedura de atribuire conform condiţiilor
legale. Acesta a fost un punct de vedere pe care l-am spus şi la comisie deoarece
au fost destul de multe interpretări subiective şi asta o fac în calitate de persoană
cât de cât informată în domeniu. Dacă domnul primar are alte probleme, alte
puncte de vedere, era normal ca dânsul să vorbească primul. În ceea ce priveşte
încetarea contractului, există, am văzut ultimul punct din contract, semnat la
vremea respectivă de preşedintele consiliului judeţean şi de directorul societăţii,
în care se precizează că proprietarul poate unilateral, motivat, să ceara rezilierea
contractului.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc domnule consilier, domnule
primar, vă rog.
Dl Diaconu Nicolae - primarul municipiul Curtea de Argeş – Buna ziua
domnule Preşedinte, bună ziua domnilor consilieri, mă bucur să fiu prezent astăzi
şi înainte de toate vreau să-mi cer scuze vis-a-vis de comportamentul directorului
societăţii AQUATERM care a avut, am înţeles, o poziţie foarte neplăcută în faţa
dumneavoastră, o are şi în faţa noastră de foarte multe ori. Vreau să vă spun că
această societate este cu capital de 100% al consiliului local iar noi ca şi consiliu
local ne dorim ca această societate să-şi desfăşoare în continuare activitatea
pentru sprijinul cetăţenilor şi pentru a păstra un preţ corect vis-a-vis de cetăţenii
din zonă. Prin reorganizare s-a creat această societate şi a avut un contract de
concesiune de 10 ani după care s-a prelungit cu cinci ani de zile. La momentul de
faţă nu mai are niciun contract de a putea fi un operator pentru aceste servicii de
alimentare cu apa şi canalizare şi suntem nevoiţi să-i scoatem la licitaţie pentru că
aşa spune legea. S-a hotărât în consiliul local ca modul de licitaţie să fie delegare
de gestiune. În momentul de faţă noi suntem într-o situaţie delicată, în sensul că
staţia de tratare şi captare de la Cerbureni este în administrarea operatorului ceea
ce nu este în regulă pentru că el este un participant la licitaţie şi nu poate să fie
avantajat vis-a-vis de orice participant la licitaţie, şi în acelasi timp, noi ca şi
consiliu local nu putem să scoatem la licitaţie de la captare până la epurarea
acestui sistem de alimentare cu apă, neavând niciun drept de folosinţă asupra
staţiei de tratare şi captare de la Cerbureni. Avem doua situaţii în acest moment,
ori putem să primim un drept de administrare asupra acestei staţii şi să scoatem la
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licitaţie întreg sistemul, ori noi putem să scoatem la licitaţie partea ce ne aparţine
de pe raza municipiului Curtea de Argeş pe care suntem proprietari şi
dumneavoastră în acelaşi timp să scoateţi la licitaţie partea de captare şi transport
până la intrarea în municipiul Curtea de Argeş. Acest lucru ar produce, cred,
multe disfuncţionalităţi, şi de acordare, şi de preţuri, vor fi doi câştigători, iar
atunci lucrurile ar fi încurcate şi cum zice şi legea competenţa exclusivă în ceea
ce priveşte serviciile de utilităţi publice este a autorităţilor locale adică noi şi
dumneavoastră şi împreună trebuie să hotărâm ce facem în această situaţie cu
acest sistem. Şi dumneavoastră şi noi am investit acolo dar nu putem investi
pentru că nu sunt clădirile noastre, nu avem niciun drept iar operatorul nu a putut
să investească nici el. Investiţiile sunt foarte mari în ceea ce priveste
automatizarea, este un mare cosumator de energie electrică, sunt pompe de 30 de
ani acolo care să pompeze apa să ajungă până în municipiul Curtea de Argeş şi
comunele limitrofe legate la reţea. De aceea cred că este cea mai elegantă şi utilă
şi oportună metodă de a primi în administrare acest mijloc fix care este în
proprietatea dumneavoastră, cu angajamentul nostru că îl vom scoate la licitaţie,
să fie prevăzut în hotărârea de consiliu şi noi să ne facem treaba astfel încât
lucrurile să funcţioneze într-un mod legal şi etic pentru populaţie. Vă mulţumesc.
Dl consilier Bica Danuţ– Vă rog să-mi permiteţi o completare şi să confirme
domnul primar dacă am dreptate sau nu. AQUATERM-ul poate participa la
licitaţie, nu?
Primar Curtea de Arges Diaconu Nicolae – Absolut.
Dl consilier Bica Dănuţ - Are licenţa de la ANRSC să participe la licitaţie. În
al doilea rând, este vorba despre lucrătorii, salariaţii societăţii. Dumneavoastră
puteţi menţiona în caietul de sarcini, chiar dacă câştigă alt operator, să preia
personalul, puţin probabil ca un operator din altă parte să aducă alţi oameni. Şi în
al treilea rând, tot pe o încăpăţânare ca aceasta s-a ratat accesarea unor fonduri
europene pentru staţia de tratare de la Cerbureni, pentru că şi atunci s-a dorit să se
rămână în aşa o anumită structură şi nu s-a creat acel mare operator regional.
Dl consilier Fulga Marian – Domnule Preşedinte, vreau să-mi permiteţi să
adresez şi eu cateva întrebări domnului primar. Văzând aseară materialul referitor
la acest proiect de hotărâre, nu am înţeles cum a acţionat în ceea ce priveşte
localităţile limitrofe AQUATERM-ul legat de plata serviciului respectiv şi cum
vede Consiliul Local Curtea de Argeş în perspectivă soluţionarea acestei
probleme care a fost consemnată în acel raport al Guvernului.
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Dl Diaconu Nicolae –primar municipiul Curtea de Argeş – Faţă de comunele
limitrofe, Băiculeşti, Valea Iaşului, Valea Danului, Albeştii de Argeş unde
operează, fiecare localitate, proprietatea conductelor este a consiliilor locale
respective şi care pot fi scoase la licitaţie şi pot fi câstigate de către un operator.
Până în momentul de faţă s-a scos la licitaţie pentru că expirase contractul, şi a
fost câştigat de AQUATERM. Şi noi avem acum hotărâre de consiliu, poate să
opereze, noi avem licenţa, până la terminarea procedurii de licitaţie. La Băiculeşti
este finalizată procedura de licitaţie, a câştigat-o AQUATERM şi operează în mod
legal.
Dl consilier Prunaru Iulian - Domnule primar, nu văd nimic deosebit în această
hotărâre a dumneavoastră, conform hotărârii consiliului judeţean
nr.126/30.08.2006, dânşii au primit în administrare atunci, acum 10 ani, şi în
octombrie 2006 s-a făcut un contract cu dumnealor. La punctul 2 acelaşi lucru se
cere, se revocă la articolul 1 dreptul de admnistrare şi la articolul 2 spune că se dă
în admnistrare, nu este aceeaşi situaţie ca la Topoloveni, unde din admnistrare s-a
trecut în domeniu. La dânsii nu văd niciun fel de neclaritate, poate colegii avocaţi
să-mi explice şi mie, pur şi simplu se prelungeşte un contract de administrare.
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. 22.

-VIIITrecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Argeș a spațiilor aparținând fostului Cinema Lumina. - dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Sofianu Narcis– Domnule Preşedinte, aşa cum am spus şi la
comisie în discuţiile cu colegii, este vorba de un singur imobil, dumnealor vor să
ia în administrare numai partea care a fost deja reabilitată, eu aş fi propus ca
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amendament, ca dumnealor să răspundă totuşi de paza întregului imobil având în
vedere că din partea noastră, a consiliului judeţean nu este nimeni acolo care să
păzească, să administreze, să folosească într-un fel, nefiind o parte din imobil
reabilitat. Acum câţiva ani acolo s-au spart uşile, au intrat oamenii străzii, pe
acelaşi motiv că nu este nimeni. Mi se pare corect ca atunci când dăm cuiva în
administrare o parte din imobil, să aibă grijă şi de partea pe care încă nu i-o dăm
în administrare, sub acest aspect al pazei.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – De pază, pentru că banii pentru
întreţinere şi reparaţii tot noi îi dăm.
Dl consilier Sofianu Narcis– Exact, am înţeles că nu a fost prins în finanţare
anul acesta, până când vom reabilita, până vom aloca aceşti bani, să aibă grijă
măcar să nu intre cineva, să aibă şi un titlu prin care noi îi împuternicim să se
ocupe de pază, să poată suna la poliţie.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Amendamentul acesta este valabil, cu
acesta sunt de acord.
Dl consilier Sofianu Narcis – Vă mulţumesc.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, haideţi să-l întrebăm pe domnul
director dacă poate să facă asta.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Noi, consiliul judeţean vom face asta. Vă
rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius– Domnule Preşedinte, noi dăm în
administrare doar pe cinci ani dar Centrul de creaţie a fost plimbat de la o clădire
la alta de-a lungul anilor, întrebarea este, au patrimoniu propriu? Eu cred că au,
că doar este de conservare şi promovare a tradiţiei argeşene, pentru a rămâne întrun imobil definitiv ca peste cinci ani să plece de acolo cine ştie pe unde.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Unde?
Dl consilier Postelnicescu Marius – În altă clădire.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Nu avem unde. Vă rog domnule
consilier.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Exact cum am spus acum câteva zile, vă
spun şi acum, neapărat ca regia pe care o are consiliul judeţean să intre în partea
de la etaj şi să facă ceea ce nu există acolo, toaletă. Dânşii preiau partea de sus dar
fără toaletă. Toaletele sunt numai în partea de jos, sus nu există.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 23.

-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare acordat Spitalului Județean de Urgență Pitești
pentru un spațiu situat în incinta Secției de Neurologie. - Dl. Preşedinte Grigore
Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K2, 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, problema acestei
încăperi, acestui spaţiu de la fostul spital Bălcescu a mai fost pusă în discuţie în
anul 2012 dacă nu mă înşel, când s-a discutat ca acest spaţiu să se transforme în
arhivă pentru Spitalul Judeţean dacă îmi aduc bine aminte. Domnule Preşedinte,
n-a intrat nici Spitalul Judeţean în acea incintă, am căutat tot felul de metode ca
oncologia să-şi îmbunătăţească activitatea prin aparatele care trebuiau aduse, şi
un aparat pe care trebuie să-l aducă, radioterapia, care este foarte necesară
bolnavilor de cancer şi care înţeleg la ora actuală această clădire nu mai este bună
pentru aparatura respectivă, dar ce se poate face? Ar trebuie făcută o prelungire
pentru oncologie pentru că la ora actuala secţia de oncologie este foarte
aglomerată. Nu este bine, util, să votăm numai pentru arhivă, trebuie să ne gândim
că acest edificiu mare care este Centrul Brătianu să revină la normal ca spital. Vă
rugăm frumos domnule Preşedinte să studiem cât se poate de bine, dl Jinga
anterior îşi exprimase dorinţa să mute arhiva IPJ-ului la Topoloveni, poate
domnul Botârcă o să ia şi arhiva.
Dl consilier Jinga Valerian– Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, eu cred că
domnul primar Botârcă a primit cadou o frumoasă clădire din partea unei oarecare
majorităţi din consiliul judeţean, ne va oferi un spatiu pentru arhivă, tocmai am
vorbit de actul medical de sănătate, nu putem ca spaţiul spitalului Bălcescu să-l
dăm pentru arhivă. Cred că trebuie să rămână cu aceiaşi destinaţie medicală. Vă
mulţumesc.
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Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, de fapt colegii noştri se
aprind degeaba, în fapt această hotărâre face referire la un complex, corpul C3
care este o fostă bucătărie, nu are decât 100 mp şi o anexă de 10 mp care este
corpul C11. Încă nu am ajuns la acele spaţii de care spuneţi dumneavoastră,
acelea vor fi la Casa de Sănătate. Acum o întrebare, 110 mp sunt suficienţi pentru
arhiva fostului Institutut de proiectări domnule Preşedinte? Aceasta este
întrebarea, dacă spatiul este suficient ca să mai luăm de la Casa de Sănătate de la
punctul următor. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Altcineva? Vă rog, domnule consilier.
Dl consilier Bica Dănuţ– Aş vrea să vă reamintesc şi eu că situaţia spaţiilor
medicale este cea care este, filozofia Hotărârii de Guvern este ca destinaţia
medicală să nu se schimbe la vânzare, ca principiu haideţi să căutăm destinaţii de
activitate medicală sau conexă pentru toate spaţiile care sunt aferente spitalelor
sau clinicilor şi să nu mergem cu arhive sau cu orice altă activitate într-un spaţiu
care poate fi utilizat în domeniul medical.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Aş dori să vă dau câteva răspunsuri,
referitor la clădirea din oraşul Topoloveni, hotărârea nu a trecut, nu a primit
avizul pentru că nu aţi fost de acord să dăm în administrare o clădire şi tot
vorbeaţi mai devreme că trebuie să facem economii ca să dăm la spitale. Probabil
că vom lua bani de la spitale ca să reparăm o clădire care nu are nici un fel de
legătură cu consiliul judeţean. În al doilea rând acest spaţiu pe care vi-l propunem
să devină arhivă a fost arhivă înainte, nu a fost spaţiu medical, şi nu poate să
devină spaţiu medical decât dacă primeşte avize de la toate instituţiile abilitate. În
al treilea rând, noi prin lege suntem obligaţi să preluăm arhiva de la Institutul de
proiectare care s-a privatizat şi care stă acolo şi este obligatoriu să o avem în
reşedinţa de judeţ şi să avem acces rapid şi direct la ea în caz de se întâmplă vreun
necaz. Vă luaţi o mare răspundere dacă nu votaţi un astfel de proiect pentru că
este singura clădire care se pretează pentru această destinaţie, este o soluţie de
compromis, probabil că în timp vom găsi o clădire care să fie destinată arhivelor
consiliului judeţean dar în acest moment cred că suntem printre singurele consilii
judeţene din ţară care nu am preluat aceste documente de la IPJ inclusiv unele
documente care au calitate de secret. De asemenea în ceea ce priveşte Casa de
Asigurări de Sănătate şi propunerile pe care le-a făcut domnul Diaconescu, ştie că
am avut discuţii împreună, căutăm soluţii, şi sunt de acord că acolo unde există
spaţiu medical cu destinaţie medicală să încercăm să le dezvoltăm şi să le
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modernizăm ca să dezvoltăm serviciile medicale. Acest spaţiu, insist încă o dată, a
fost arhivă, am mutat arhiva în sensul de a crea spaţiu pentru aparatul de
radioterapie, nu se pretează pentru acel aparat, am identificat trei spaţii în Spitalul
Judeţean unde probabil vom propune instalarea acestui aparat sau dacă este
necesar vom construi unul nou încât să avem tot spaţiul şi toate condiţiile
necesare pentru funcţionarea în bune condiţii. Este o hotărâre prin care dorim să
aducem la zi datorii care s-au adunat de ani de zile.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, cu toţii dorim să fie
rezolvate cât mai bine problemele care intră în competenţa Consiliului Judetean
Argeş. Personal sunt încântat de faptul că aţi făcut specificaţia că este o soluţie de
compromis pentru că nu este normal ca cetăţeni şi proiectanţi profesionişti care
vin să ia un acord proiectant iniţial, constată că nu se pot face niciun fel de
modificări la clădirile existente prezente în acele proiecte până când nu se dă un
aviz proiectant iniţial în baza documentaţiilor pe care noi suntem obligaţi să le
arhivăm. Soluţia nu este pe termen lung aşa cum aţi spus şi dumneavoastră ca
cineva să intre în incinta unei unităţi spitaliceşti, să aibă acces la această arhivă.
Dacă dumneavoastră spuneţi că, căutaţi în continuare o soluţie definitivă în afara
unităţii spitaliceşti, eu personal consider că aşa este normal.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – O avem, încercăm să o rezolvăm dar
suntem încă în judecată.
Dl consilier Sofianu Narcis – Cu privire la proiectul de hotărâre care nu a trecut
cu Topoloveniul, repet, noi nu ne-am opus de principiu pentru a transmite
comunităţii locale de acolo acea clădire în condiţiile în care noi nu o folosim
pentru o destinaţie publică, dacă domnul primar vine cu o solicitare, nu cu o
acceptare de a ceda acea clădire în care justifică şi utilitatea publică,
dumneavoastră puteţi să reintroduceţi pe ordinea de zi un proiect în mod corect.
Vă mulţumesc.
Dl Postelnicescu Marius– Domnule Preşedinte, de ce nu mutăm noi arhiva în
consiliul judeţean, pentru că aici avem şi Direcţia Tehnică şi Arhitectul Şef, este
şi acces rapid.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Nu avem nici spaţiul şi nici condiţiile.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Reorganizăm camerele.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Încă o dată, în acele documente sunt şi
documente secrete care trebuie ţinute în condiţii speciale. Există soluţia ca în timp
să găsim o clădire separată aşa cum spune şi domnul consilier, ne gândim la
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această soluţie dar acum suntem presaţi de timp. Este necesar să avem acces la
aceste documente pentru ca avizele care se dau în continuare trebuie să ţină cont
de ele. Acolo există toată documentaţia privind blocurile din municipiul Piteşti şi
din judetul Argeş, celelalte clădiri de importanţă judeţeană la care trebuie să avem
acces direct şi rapid în caz că se întâmplă vreun necaz, Doamne fereşte!
Dl consilier Bica Danuţ – Domnule Preşedinte, în primul rând o precizare, eu
am spus spaţii medicale şi conexe, conexă poate fi şi bucătăria. Vă propun o
soluţie de compromis sau un amendament. Dumneavoastră aţi recunoscut că
aceasta nu este o treabă pe termen nelimitat ci o soluţie de moment. Haideţi să
completăm hotărârea cu un articol în care să spunem că este valabilă până la 31
decembrie, perioadă în care consiliul judeţean va căuta un sediu sau un termen
rezonabil.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă pot da şi soluţia, este vorba de sediul
ACR, dar acum suntem în judecată pentru acest sediu. Supun la vot cu
amendamentul ca în momentul în care vom găsi o clădire separată vom muta
arhiva în această clădire.
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. 24.

-XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în folosință gratuită a două spații în care își desfășoară activitatea Casa de
Asigurări de Sănătate - 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 sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Bica Danuţ– Practic sunt aceleaşi spaţii, sunt două contracte care
devin unul.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Trebuie modificate.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 25.

-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Listei spaţiilor şi terenului aferent acestora aflate în proprietatea privată
a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr. 68/2008 - Dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Vă supun spre aprobare amânarea
punctului pentru analizare în comisia respectivă.
Supun spre aprobare amânarea proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.

-XII-

Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
derularea Programului PRO Social în cursul anului 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 mai sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, doamna director a
spus că de două ori pe an cu justificare anterioară. Nu, de fiecare dată, şi de prima
oară şi de a doua oară. Toate sumele să fie justificate.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău –Este amendamentul care s-a propus.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Trebuie neapărat de fiecare dată.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Se modifică. Vă supun la vot cu
amendamente.
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.26.

-XIIITrecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni - Dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări. Nu sunt?
Supun la vot proiectul de hotarare– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.27.

-XIVTrecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești - Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Vă rog
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Sper ca s-a rezolvat statul de funcţii, dacă
da, este în regulă.
Dl consilier Manu Dan – Statul de funcţii este rezolvat, în două zile s-a
rezolvat, datorită şi dumenavoastră şi am propus la şedinţa pe care am avut-o cu
colegii o şedinţă extraordinară a noastră privind discutarea regulamentului de
organizare şi funcţionare. Este oportun, este o necesitate.
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.28.
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-XVTrecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului “Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești. Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
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.29.

-XVI-

Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie “Sfânta Maria” Vedea.Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
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.30.
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-XVIITrecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet. Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Vă rog.
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.31.

-XVIIITrecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
acordarea
drepturilor
cuvenite
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile
de învățământ de masă din județul Argeș -Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a
spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Banii pentru aceste ajutoare se primesc
de la Guvern prin repartiţia Direcţiei Financiare. Până acum sunt depuse 500 şi
ceva de dosare, noi am făcut cerere pentru plata a 700 de dosare, criteriile şi
dosarele se aprobă şi se stabilesc la nivelul primăriilor. Am reuşit să plătim până
la sfârşitul anului un numar de ajutoare, alte ajutoare aşteaptă dar vreau să vă spun
că suntem doar două judeţe care am reuşit să derulăm acest program, Argeşul şi
Brăila este implicat, am făcut demersuri la Direcţia Financiară, la prima
rectificare sper să primim toţi banii pentru aceste ajutoare.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.32
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-XIXTrecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Sociala și Protecția Copilului Argeș. Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Vă rog
Dl consilier Diaconescu Nicuşor - Domnule Preşedinte, o curiozitate în
organigramă, tot timpul apare directorul general adjunct, ştim că domnul Pena
este plecat la Paris, nu ştim când se întoarce, cât mai durează interimatul?
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – După aprobarea organigramei am dat
sarcină directorului să acopere toate aceste posturi, a existat şi un control de la
Ministerul Muncii şi a impus acest lucru şi vom rezolva toate problemele.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 33.

-XXTrecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru componentele
funcţionale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş - Dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
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.34.
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-XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al U.A.M.S. Rucăr - Dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
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.35.
-XXIITrecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Argeș, pentru anul 2016 - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K4, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
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.36.

-XXIIITrecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Argeș RA, pe anul 2016 - Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai 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.37.
-XXIVTrecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul
propriu al Consiliului Județean Argeş - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K2, K3, K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Vă rog
Dl consilier Prunaru Iulian– Domnule Preşedinte, dumneavoastră sunteţi la
poziţia 1 şi 450 de litri cred că vă ajung, ceilalţi, 400 de litri. Care sunt utilizatorii
care folosesc acele maşini, până la poziţia 5. Am înţeles că poziţia 6 este a tuturor.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Pozitia 6? Direcţia Tehnică, Direcţia
Economică, Direcţia de Investiţii. Încă o dată conform legii din octombrie
consumul nu mai este normat. Am stabilit aceste norme ca să puteţi să vedeţi cât
se consumă.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, voiam să vă întreb dacă în
dotarea consiliului judeţean există şi o bicicletă.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Ar fi bine, să facem economie. Eu merg
mai mult pe jos aşa că vă mulţumesc pentru idee.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 38.
-XXVTrecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea valorii devizului și antemăsurătorii Planului de acțiune pentru
prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene
din județul Argeș, pentru iarna 2015-2016 - Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a
spus:
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Comisiile K1 , K2, 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, eu am vorbit cu
doamna director Alina Nicolau să facă o situaţie cu banii pe care trebuie să-i dăm,
este vorba de cota de 20%, a scăzut de la 24% la 20%, şi mai spune dânsa de
parazăpezi. Să ne spună cât costă parazăpezii, să ne facă o situaţie şi să o dăm
spre aprobare. Dar în nici un caz aici pavator categoria a I-a. Domnule Preşedinte,
de unde pavator iarna? Haideţi să fim corecţi cu noi, şi mai este excavator pe
şenile, tot felul de maşini. S-a terminat cu zăpada, pe mine mă interesează ce-i
datorăm dânsei, vreau o situaţie clară.
Dna director Alina Nicolau – Faţă de ceea ce mi-aţi dat iniţial nu îmi mai
datoraţi nimic. Ce pot să vă spun că îmi datoraţi, când o să închidem deszăpezirea,
probabil în două săptămâni, a fost o singură intervenţie atunci când a nins. O
avem centralizată, situaţiile sunt înaintate către consiliul judeţean, să sperăm că nu
mai ninge. Procentul de 20% se aplică la toate indicativele, nu numai la
parazăpezi iar pavatorul este din norma de deviz, toată ţara are acest indicator, nu
pot să-l modific eu. Aşa e standard, nu sunt făcute de noi şi nici nu se pot
modifica.
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.39.
-XXVITrecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2016 - Dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Înainte de a supune la vot acest proiect aş dori să vă spun că toate propunerile
care au fost făcute în comisii sunt trecute în acest proiect de hotărâre, nu au fost
tăiate sume pe care le-aţi propus dumneavoastră, primăriile au primit sumele
pentru diverse obiective, cred că propunerea domnului Postelnicescu de a urmări
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aceste investiţii şi a vedea modul în care se concretizează este bună, mai ales că
începând de anul trecut, atunci când am făcut rectificări şi repartiţii, am repartizat
direct pe obiective şi putem să vedem unde s-au dus aceşti bani şi cum au fost
finalizate aceste obiective.
Dl consilier Prunaru Iulian – Aici era întrebarea mea, am luat o hârtie de la
doamna Ciocănău, avem 49 de comune din 95 iar 54 nu se regăsesc şi am rămas
suprins, nu văd Bârla, nu văd Buzoieşti, nu văd Ungheni, nu văd Recea şi altele.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Le aveţi pe toate. Vă garantez că sunt
toate. Tot ce s-a discutat în comisii. Supun la vot.
Dl consilier Fulga Marian – Domnule Preşedinte, mă scuzaţi, eram atent la
anexele acestea, de ce în anexa 4 s-a omis Poiana Lacului.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – La Poiana Lacului discuţia cu primarul a
fost clară, a intrat la Regia de Drumuri privind modernizarea, reabilitarea şi
asfaltarea unui drum judeţean, a renunţat la toate cererile pentru a realiza această
investiţie.
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.40.
-XXVIITrecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi – Diverse.
-XXVII-ITrecându-se la punctele XXVII-I şi XXVII-II ale ordinii de zi - Raport
privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ – teritorială a
județului Argeș (semestrul II 2015) şi Raport privind copiii părăsiți în unitățile
sanitare din raza administrativ – teritorială a județului Argeș (anul 2015) Dl
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus
Dl Secretar vă va prezenta rapoartele.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Cu privire la semestrul II din 2015 avem şapte
copii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti iar în ceea ce priveşte întregul an
2015 sunt un numar total de 15 copii din care 13 plasaţi la asistenţi maternali
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profesionişti, un copil a fost preluat de către mamă, reintregrat în familie şi unul a
decedat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Vă mulţumesc domnule secretar. Din
păcate am început cu o veste tristă, terminăm cu o veste tristă. Vă rog să ţinem un
moment de reculegere pentru un deosebit om de artă, un tânăr care a murit astăzi,
Florin Dumitru, un om care a reprezentat consiliul judeţean şi care va rămâne un
reper. Vă mulţumesc.
Vă mulţumesc pentru prezenţă. Să aveţi o seară bună!
Şedinţa s-a încheiat la ora 17.00.

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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