CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 12 aprilie 2016,
în şedinţa extraordinară 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 31 de consilieri, fiind absenţi domnii consilieri Iacşa
Aurel, Soare Leonard şi Bratu Gabriel deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean 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, dna Tache Andreea, Arhitect Şef , dl Stoicea Alin, director executiv
Direcţia Tehnică, dl Ivaşcu Sorin director executiv Direcţia de Investiţii, dna
Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dl
Ţurcanu Sorin şef serviciu Audit Public Intern, dl.Ciocnitu Eduard, directorul
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dna
Alina Nicolau director producţie Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş
R.A, 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 Dejan Justin, director adjunct al Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, dl. Popescu Cornel directorul Muzeului
Judeţean Argeş, dl. dl. Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş dna
Ciocanau Niculina, consilier Preşedinte, dna Radu Claudia, consilier Preşedinte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Şedinţă extraordinară de astăzi 12 aprilie 2016, avem 4 întârziaţi, domnii
Iacşa Aurel , Soare Leonard, Bratu Gabriel şi Voicu Dorin. Supun la vot ordinea
şedinţei.
Supun la vot ordinea de zi - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

- I -

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2016. Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
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 71.

- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
acordarea de sprijin financiar pentru pensionari în anul 2016 - Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
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 72.

- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualizați
reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea
serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 01.01.2016 și
valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A. pentru obiectivul
,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Bârzești – Negrești – Zgripcești – Beleți
(DJ 702), peste râul Argeșel, km 0+145, în comuna Vulturești”. - Dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău

Este vorba de un pod finanţat prin O.U.G. nr. 28, trebuie să reactualizăm
preţurile pentru că T.V.A-ul este acum 20%, ieri s-a încheiat licitaţia pentru
construirea acestui pod, dacă în 10 zile nu vor fi contestaţiile, ne putem apuca de
lucru, în sfârşit, după 3 ani de zile pentru că până acum am stat în justiţie şi neam judecat cu ceilalţi care au participat la licitaţiile trecute.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Domnule preşedinte, acest pod a căzut prin anul 2006 dacă nu greşesc, ştiu că
s-a făcut o investiţie şi s-a reabilitat pe vechii indicatori tehnici, deschidere,
înălţime şi aşa mai departe. Noi atunci am aprobat un proiect, este vorba de
rectificarea devizului pentru acel proiect sau între timp s-a mai proiectat o altă
variantă pentru aceasta.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Încă o dată, proiectul este depus de Regia Judeţeană de Drumuri pentru
finanţarea prin O.U.G 28, s-a depus în 2013 prin votul nostru acest proiect, în
anul 2014 a fost aprobat, de atunci l-am scos la licitaţie şi datorită contestaţiilor
nu s-a putut adjudeca licitaţia. Este proiect nou care a fost aprobat prin O.U.G
28.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri (domnii consilieri Diaconescu
Nicuşor şi Prunaru Iulian).
S-a adoptat hotărârea nr 73.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualizați
reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea
serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 01.01.2016 și
valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A. pentru obiectivul
„Modernizare pe DJ 725 Stoenești – Dragoslavele km 3+313- 6+626, L = 3,313
km, in comunele Stoenești și Dragoslavele”- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău

La fel este o investiţie prin O.U.G nr. 28, trebuie reactualizat T.V.A-ul.
Lucrarea este în execuţie, probabil va fi terminată într-o lună.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, de prima dată de când a apărut această
investiţie am spus că este o dublură a drumului european care merge pe Mateiaş,
dumneavoastră legaţi turistic mai multe localităţi, nu contează, dar iată că a sosit
momentul să vă aduc aminte că era bine dacă făceaţi ceva şi pe drumul 503 care
are plecare din localitatea Catanele, comuna Căteasca, traversează autostrada
Oarja cu lale, vreau să spun că era mai important acest drum, care trece prin
Rociu – Negraşi – Mozăceni – Slobozia. În Slobozia la primărie, drumul se duce
pe deoparte la stânga, se transformă în 703F, drumul judeţean care dă în
Dâmboviţa şi interesant mai departe dacă mergeţi spre Şelaru, se leagă cu
frontiera spre Giurgiu, spre Teleorman şi Dâmboviţa, trei judeţe. Acest drum
este foarte important şi îi felicit pe cei din Oarja că v-au spus că şi pe sud mai
trebuie făcut câte ceva. Iată că aici reuşim să asfaltăm 6,626 km şi în sud nimic,
chiar nimic. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
O să fac două precizări. La Oarja drumul era prins pe lista de investiţii şi de
lucrări de întreţinere şi reparaţii a consiliului judeţean aprobată de
dumneavoastră, am început lucrările, datorită precampaniei electorale unii dintre
cetăţeni au intrat într-o anumită activitate de a contesta. Era mai bine dacă nu-l
făcem? Până vineri se termină de asfaltat. În al doilea rând, acest drum de care
spuneţi dumneavoastră, prin votul dumneavoastră l-am introdus în primele patru
proiecte, două sunt în Argeş, cele două drumuri de care aţi spus dumneavoastră,
503 şi 723F, cu finanţare a Uniunii Europene. Domnul director Ivaşcu care este
în sală, mâine va fi la Călăraşi pentru a semna aceste documente şi a începe
efectiv proiectarea şi scoaterea la licitaţie a acestor lucrări cu finanţare
europeană.

Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte, eu mai am o precizare, este momentul ca
dumneavoastră să-mi daţi şi mie un document la şedinţa ordinară.
Dumneavoastră aţi dat bani în noiembrie pe Ordonanţa 47 şi Hotărârea de
Guvern 911, la poziţia 22 se află comuna Căldăraru, care printr-o cerere nr.
3350/09 noiembrie înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub nr.16496 din
aceiaşi zi, a solicitat două miliarde, i-aţi făcut cadou 1,5 miliarde. Reţineţi un

lucru, sunt toate comunele acolo, oraşele şi municipiile, este singura poziţie, 22,
comuna Căldăraru, este singura poziţie cu paranteză, şi spune aşa: special pentru
drumurile comunale DC125 Burdea, DC132 Căldăraru, DC134 Strâmbeni şi
acum paranteza: reparaţii covor asfaltic.
Astăzi nu am putut să intru în comuna mea natală, nu se poate urca decât pe o
bandă deoarece DC 125 în care au băgat 1 miliard, şi nu l-au băgat acum 2 ani,
aş dori să se consemneze că am nevoie de procesul -verbal pentru Curtea de
Conturi, vi-l solicit data viitoare. Atenţie, cu un miliard acum doi ani în
noiembrie, au raschetat pe porţiuni degradate asfaltul făcut de Cătălin Rădulescu
şi îl felicit că a fost mai bun al lui, a ţinut 9 ani, acesta nu a ţinut nici 3 luni, anul
trecut 1 miliard şi acum un 1,5 miliarde. Domnule preşedinte, 3,5 miliarde într-o
singură comună, Căldăraru, dumneavoastră spuneaţi că nu aveţi oameni să
verifice, eu am verificat chiar astăzi, dânşii au luat piatra şi pietricele şi nisip, îl
duc unde vor ei, unde vor petrece Floriile sau Sfântul Gheorghe, unde au
animale şi aşa mai departe, unde îşi face primarul vilă cu doua etaje la 70 şi ceva
de ani, vă aştept de o lună şi jumătate, mi- aţi promis că mergeţi să vedeţi şi
gunoiul, să vedeţi şi drumurile, eu vă arătam decât trei comune.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Am fost de două ori într-o săptămână.
Dl consilier Prunaru Iulian
Doresc copie după procesul- verbal.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Dacă este drum comunal, la primărie trebuie să-l cereţi.
Dl consilier Prunaru Iulian
Nu, domnule Preşedinte , s-a băgat pe uliţe şi cu asta am încheiat.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
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 2 abţineri ( domnii consilieri
Diaconescu Nicuşor şi Prunaru Iulian )
S-a adoptat hotărârea nr. 74.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Vă mulţumesc pentru prezenţă. Să aveţi o zi bună în continuare!
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.30.
∗ Notă – După începerea şedinţei a sosit domnul consilier judeţean Voicu
Dorin.

P R E Ş E D I N T E,
Grigore Florin TECĂU
SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
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