CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28 aprilie 2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 15,00 domnul Grigore Florin Tecău, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că toţi cei 34 de
consilieri judeţeni sunt prezenţi, şedinţa fiind statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: dl Voica Ionel, secretarul
Judeţului Argeş, dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie
Publică Comunităţi Locale, dna Mocanu Carmen, director executiv Direcţia
Economică, dl Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dl Ivaşcu
Sorin director executiv Direcţia de Investiţii, dra Tache Andreea arhitect şef,
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Roxana Stoenescu, şef
Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, d.na Rădulescu Eliza, şef
Serviciul Resurse Umane, dl Ciocnitu Eduard, directorul Regiei de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl. Sanduloiu Ion directorul
Serviciului Public Judeţean Salvamont Arges, dl Mazilescu Sorin, directorul
Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dl Badea
Marian, directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, dl
Dejanu Justin, director adjunct al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti,
dl. Popescu Cornel directorul Muzeului Judeţean Argeş, dl. Sachelarie Octavian,
directorul Bibliotecii Judeţene Argeş, dna Stâlpeanu Elena, director Centrul
Cultură Bratianu, Macovei Adrian, director general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dna Alina Nicolau director Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., dl Roman Vasile, director
Camera Agricolă a Judeţului Argeş, dl Voicu Constantin, director Spitalul de
Recuperare Brădet, dl Iacob Marian, director Spitalul Psihiatrie Sfânta Maria
Vedea, Neacşa Vasile, director UAMS Şuici, dna Ciocănău Niculina, consilier
Preşedinte.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău
Bună ziua, bine aţi venit la şedinţa ordinară din 28 aprilie 2016. Avem un
singur întârziat, domnul consilier Ştefan Adrian. Pe ordinea de zi a şedinţei de
astăzi sunt 19 puncte, cu permisiunea dumneavoastră aş vrea ca la punctul 18,
Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Județului Argeș, pe anul 2016 , având în vedere discuţiile care au fost în
comisii, interpretările, că se fac repartiţii în campanie sau pentru lucrările care se
vor executa în următoarea perioadă, să vă supun spre a vota scoaterea de pe
ordinea de zi a anexei cu repartiţia banilor din fondul de 20% T.V.A. pentru
localităţi.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, în comisii bugetul s-a discutat şi
a trecut fără proteste, explicaţi-ne şi nouă care este substratul.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – V-am spus, substratul politic şi
interpretările care se fac. Vă rog domnule consilier.
Dl consilier Sofianu Narcis – Domnule Preşedinte, la fel cum a spus şi domnul
Bica, nu ştim cine face aceste interpretări având în vedere că dumneavoastră
faceţi parte din grupul majoritar şi noi, cei de la opoziţie nu ne-am opus la acest
proiect, noi nu considerăm că are o notă politică mai ales că nu este un proiect
de hotărăre redactat de către reprezentaţii opoziţiei, este redactat de către
dumneavoastră.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - Şi tot eu am făcut această propunere.
Dl consilier Sofianu Narcis – În mod normal localităţile nu ar trebui să aştepte
noile mandate de consilieri judeţeni şi aşa mai departe. Adică se va amâna dacă
se va lucra de urgenţă pentru luna iulie, ce vor face cu fondurile peste două luni
de acum înainte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Aveţi dreptate şi eu sunt în aceeaşi
poziţie, hotărârea sau propunerea mea poate fi interpretată, de aceea dacă există
discuţii şi negocieri la nivelul grupurilor politice şi în perioada următoare se ia o
hotărâre unitară, putem face o şedinţă extraordinară şi putem aproba toate aceste
lucruri.
Dl consilier Sofianu Narcis – Putem face acum.
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Dl consilier Manu Dan – Domnule Preşedinte, dacă se poate, grupul de
consilieri PSD apreciază că este necesar dar nu este în acest moment oportun şi
se va abţine dacă va rămâne pe ordinea de zi, dar vă rog să o supuneţi la vot.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Mulţumesc. Bineînţeles,
propunerea deja. Vă rog domnule consilier.

am făcut

Dl consilier Jinga Valerian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, gândindu-ne
că suntem în Săptămâna Mare, aş ruga pe colegii PSD să votăm totuşi bugetul
aşa cum este el sărac, dar să-l votăm, pentru că oamenii aşteaptă acei bani. Am
discutat cu marea majoritate a primarilor şi vă spun sincer că am gândit tot ca
domnul Manu la început, dar după ce am discutat cu primarii, aşteaptă orice ban
de la Consiliul Judeţean, vă rog să aveţi în vedere acest lucru pentru că am vrea
noi să facem cum ne gândim , dar ei cer banii aceştia, şi nu numai primarii PNL,
ci şi primarii PSD. Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc să vă gândiţi la
sărbătorile pascale pe care chiar vă doresc să le aveţi fericite.
Dl consilier Bănică Gheorghe – Domnule Preşedinte, eu nu înţeleg cum
reprezentanţii PSD-ului în consiliul judeţean acum se abţin când în comisie au
votat pentru.
Dl consilier Nicolaescu Marius – Domnule consilier Sofianu, dumneavoastră nu
aveaţi cum să fiţi de acord cu punctul pentru că ieri aţi lipsit la comisie iar în
comisie acest punct a căzut. Nu aveaţi cum să fiţi de acord cu punctul.
Dl consilier Sofianu Narcis – Dumneavoastră puteţi să motivaţi de ce a căzut.
Dl consilier Nicolaescu Marius – Da, eu pot motiva.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Este timp să găsim soluţii pentru această
problemă. Supun la vot propunerea de a scoate de pe ordinea de zi această
anexă.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc.
Scoaterea de pe ordinea de zi a Anexei 4 la proiectul de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Argeş, pe anul 2016 a
fost votată cu 23 de voturi pentru şi 11 împotrivă (dl Bănică Gheorghe, dl Bica
Dănuţ, dl Diaconescu Nicolae Nicuşor, dl Frăţică Iulian, dl Jinga Valerian, dl
Moise Dumitru, dl Postelnicescu Marius, dl Sofianu Narcis, dl Tică Manuel, dl
Vlădău Daniel, dl Voicu Vasile).
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- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 31 martie 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 I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 12 aprilie 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.

- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent 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. 75.

- IV –
Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea listei elevilor și studenților beneficiari de burse sociale pentru anul
școlar/universitar 2015 - 2016, Sesiunea a III-a - Dl Preşedinte Grigore Florin
Tecău a spus:
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Comisiile K1, K3, K4, 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, am spus şi la comisie,
sunt trei persoane aici, nu am nimic cu ele şi le urez sănătate şi sper să mai ia
burse până când termină facultatea, dar totuşi trebuie făcută o anchetă dacă nu
cumva iau şi de la facultate burse sociale.
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. 76.

- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Județul Argeș prin
Consiliul Județean Argeș și Asociația ,,Călușăreii Stolnici. - dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5, şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, eu vreau să vă spun că
nu Stolniciul este pe primul loc în căluş, Pădureţi-ul cu echipa de dansuri din
Pădureţi, Lunca Corbului, au fost pentru prima data în Anglia, cu ani în urmă, şi
din acest punct de vedere cei din Stolnici ar trebui să-i atragă şi pe cei din
Pădureţi. Festivalul acesta să fie nu numai al Stolniciului ci şi al Pădureţului, iar
dumneavoastră să nu daţi bani domnului primar Pupăză. Eu cred că acest
protocol de colaborare ar trebui să-l extindeţi cu mai multe formaţii şi festivalul
să fie totuşi altfel pentru toti care joacă căluşul şi care au dus tradiţia căluşului.
Vă mulţumesc.
Dl consilier Postelnicescu Marius - Domnule Preşedinte, la comisie nu am fost
lămurit referitor la sustenabilitatea acestui proiect pentru că, chiar dacă este pe
program Regio, nu avem o constanţă, nici în anii precedenţi, nici în anii
următori, vis-a vis de contribuţia noastră a Consiliului Judeţean, când nu dăm
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deloc, când dăm toată suma pentru organizarea acestui eveniment. Am întrebat
ce se întâmplă în viitor, toată lumea dă din umeri. Vreau să ştiu dacă noi facem o
donaţie cum spunea şi colegul pentru un festival, pentru o perioadă de timp sau
pentru o perioadă foarte mare de timp sau dăm pentru primar să-şi facă
campanie mai ales că este şi preşedintele asociaţiei.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Este vorba de un parteneriat, în privinţa
acestui program de care spuneţi. În fiecare an are loc festivalul acolo şi acum
vine şi Consiliul Judeţean să susţina acest program.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Care este contribuţia localităţii, care este
contribuţia Consiliului Judeţean, în procente, dacă respectăm procentele când se
închide acest program Regio sau mergem pe 10 ani.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Toate datele le veţi primi de la colegii mei
de la Direcţia Economică.
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. 77.

- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare a Festivalului Internațional de Folclor
„Carpați”, editia a XXXIII-a și a Regulamentului de organizare a Festivalului
Fanfarelor, ediția a VII-a. - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, am avut astăzi o
discuţie cu şeful fanfarei noastre, domnul Predoi, şi era foarte nemulţumit,
pentru că n-a colaborat şi nimeni nu colaborează cu dânsul, referitor la acest
festival are şi dânsul multe de spus, n-are nicio uşă deschisă. Ascultaţi-l si pe el.
Varodi nu îi deschide, dumneavoastră nu îi deschideţi uşa.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – I-am ascultat pe toţi.
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Dl consilier Diaconescu Nicuşor – El are o problemă cu fanfara. Domnul Polexe
nu-i ştie necazurile. Eu vă spun clar la festivalul acesta trebuie adus Predoi, nu
Varodi, că nu ştie nimic despre acest festival şi să se facă înţeles cu
dumneavoastră.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Domnule consilier, astăzi aprobăm
regulamente. Apoi va veni în faţa consiliului judetean şi va cere toate aprobările.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 78.

-VIITrecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotizației Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pe
anul 2016. dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, decât să dăm banii
aceştia şi n-am făcut nimic 4 ani, n-ar fi fost mai bine să facem altceva cu banii
aceştia? N-am făcut nimic,ce face UNCJR, ce ne dau ? Nici sfaturi nu ne dau,
am ajuns comuna Piteşti, ne-au luat tot, noi dăm cotizaţii peste cotizaţii,
dumnenavoastră aprobaţi aici de bună voie şi nesilit de nimeni. Dăm la bani
degeaba şi oamenii mor de foame, n-au locuri de munca, n-am făcut nimic, nici
drumuri, nimic, în schimb dăm cotizaţii, pentru ce domnule Preşedinte.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Campania începe peste 10 zile.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu o abţinere ( dl Prunaru Iulian )
S-a adoptat hotărârea nr. 79.
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-VIIITrecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului cotizației anuale a Consiliului Județean Argeș pentru
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș. - dl Preşedinte Tecau Florin
Grigore a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Nu sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu o abţinere ( dl Prunaru Iulian )
S-a adoptat hotărârea nr. 80.

-IXTrecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului cotizației Județului Argeș pentru Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară – Molivișu. - dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a
spus:
Comisia K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor– Domnule Preşedinte, după ce că
avem belele cu Molivişu, nu înţelegem să nu mai dăm nimic, să stăm la locul
nostru? Ne cheamă DNA-ul şi nu ştim ce să spunem despre cotizaţia aceasta,
cum au folosit şi de ce au folosit-o şi pentru ce au folosit-o.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, noul manager de
proiect m-a lamurit în comisie, proiectul este dezastruos. Nu are viitor. În
informare spune că avem cotizaţie 25%, inclusiv cele 3 localităţi plus Consiliul
Judeţean. Au ele potenţial pentru creşterea acestei cotizaţii de 3 ori, am înţeles
că în consiliile locale s-au aprobat. Am înţeles că banii aceştia se folosesc pentru
documente, pentru informare, pentru plata salariaţilor din această echipă de
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management şi mai puţin consistent pentru lucrări fizice. Noi când avem o
situaţie clară, precisă, privind acest proiect, cu termen de începere, unde a rămas
el neterminat, de finalizare, cu sumele concrete şi cu banii pe care trebuie să îi
dăm, ca să nu îi dăm de la Uniunea Europeana.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – Toate aceste lucrări se vor face pe baza
acestor sume care vor fi prezentate consiliului judeţean.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Presedinte, stimati colegi, aseară pe
domnul care reprezintă astăzi ADI Molivişu, l-am întrebat ce fundament are la
acea cifră de i-a dat cu 4 zerouri, dacă vorbim pe milioane vechi ar fi vorba de
vreo 9 zerouri, dânsul a spus că din nişte calcule i-ar fi ieşit vreo 51.000 şi l-am
întrebat de ce a rotunjit cu 9 în sus când putea să se ducă invers cu 1 să rămână
50 acolo. Sumele sunt luate din pom, am impresia că nu au nici un fundament,
cer să vadă dacă noi le dăm, dacă cerea 100, 100 le dădea, adică un miliard
vechi. Părerea mea, ca să închei acest punct, eu din 2007 până în prezent, de 9
ani, nu am votat niciodată de câte ori a apărut o hotărâre cu acel cuvânt
Molivişu.
Dl consilier Sofianu Narcis– Domnule Preşedinte, voiam să ştiu dacă s-a făcut o
descărcare de gestiune a fostului manager de proiect şi aş dori să stiu dacă
actualul manager de proiect şi actualul preşedinte al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară Molivişu au analizat actele asociaţiei şi îşi însuşesc mandatul
efectuat al predecesorilor lor.
Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău - O să îi rog să vă prezinte săptămâna
viitoare toate aceste documente.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru şi 12 abţineri (dl
Bănică Gheorghe, dl Bica Dănuţ, dl Diaconescu Nicuşor, dl Frăţică Iulian, dl
Jinga Valerian, dl Moise Dumitru, dl Postelnicescu Marius, dl Prunaru Iulian, dl
Sofianu Narcis, dl Tică Manuel, dl Vlădău Daniel, dl Voicu Vasile).
S-a adoptat hotărârea nr. 81.
-XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind
acordarea indemnizaţiei de periculozitate specifică activităţilor de patrulare şi de
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salvare montană pentru membrii formaţiilor salvamont din cadrul Serviciului
Public Judeţean Salvamont Argeş. - dl. Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.
Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, aseară domnul Toma,
reprezentantul Salvamont, ne-a spus că sunt foarte puţini membri în această
echipă, este interesant ca noi astăzi le dăm 40 de lei, dar dacă citim că acum
venim cu 80 de lei şi ne uitam în raport, în realitate legea ne obligă să le dăm 80
de lei, deoarece activitatea dumnealor citind în raport se desfăşoară pe 5 trasee.
Se precizează clar în document că dumnealor îşi desfăşoară activitatea exact
când legea le permitea dublarea indemnizaţiilor. Cu alte cuvinte noi nu le-am dat
nimic, nu-i ajutăm cu mare lucru, ar trebui angajate încă 2, 3 persoane iar suma
este derizorie.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, are dreptate colegul
meu, problema Salvamontului este mult mai gravă decât pare, pe salarii de nimic
şi pe ce le dăm noi salvează oameni. Ne salvează pe noi cei care din inconştienţă
mergem pe munte şi nu respectăm regulile şi ajungem în situaţia în care un
salvamontist îşi sacrifică viaţa pentru a salva altă viaţă. Aceşti bani pe care noi îi
dăm sunt un minim şi puţini în buzunarul lor. De aceea eu cred că în viitor
trebuie regândită situaţia salvamontiştilor pentru că ei ne salvează pe noi şi nu
noi pe ei. Trebuie făcute angajări, trebuie aprobate alte posturi. Mulţumesc.
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. 82.
-XITrecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și statului de funcții ale U.A.M.S. Șuici. - dl.
Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Vă rog.

10

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. 83.

-XIITrecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de
Urgență Pitești. - 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, având în vedere că
Spitalul Judeţean intră în acreditare, problema se pune în felul următor: cei de la
spital au lucrat foarte prost când au trimis adresele către Departamentul de
Sănătate al Consiliului Judeţean, iar Departamentul de Sănătate a făcut tot
efortul să poată să facă raportul, cât au putut, efortul a fost foarte mare, iar eu le
mulţumesc pe această cale fetelor de acolo, de aceea a trebuit să intervin şi eu
atât cât am putut să modificăm marea majoritate din raport pentru că era complet
greşit, cum au înţeles ele, cum trebuia să fie şi cum a ieşit până la urmă raportul.
Acum raportul este în concordanţă cu statul de funcţiuni şi vă rog să mă credeţi
că poate să intre în acreditare, eu vă garantez că va fi foarte bine.
Dl consilier Manu Dan – Domnule consilier vă mulţumesc mult pentru efort.
Felicitări că ne-aţi ajutat, că aţi ajutat colegii să facă treabă.
Dl consilier Fulga Marian– Domnule Preşedinte, pentru că este vorba de Spitalul
Judeţean, mai mulţi cetaţeni mi-au adus la cunoştinţă faptul că ar fi necesară
acum pe final de mandat măcar o mână curentă acolo la intrarea spre urgenţe, pe
lângă punctul de control, pentru că foarte multă lume intră prin zona pe unde vin
salvările tocmai datorită acelui scuar care nu are prevăzut aşa ceva. Ba mai mult
au fost persoane care au căzut de pe zona de unde intră salvarea spre zona
intrării datorită diferenţei de nivel şi trebuie neapărat pusă o bară acolo de inox
pentru că persistă acest lucru de cel puţin un an de zile.
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Dl Preşedinte Grigore Florin Tecău – O să vedem despre ce este vorba şi o
rezolvăm. Mulţumesc.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.84.

-XIIITrecându-se la punctul XIII 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 judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Nu sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.85.

-XIVTrecându-se la punctul XIV 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 judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări? Nu sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.86.
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-XVTrecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni în
coordonarea metodologică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș. - 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 hotărâre cu amendamentul propus – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.87.

-XVITrecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social 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?
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 consilier Enache Valentin
Viorel).
S-a adoptat hotărârea nr.88.

-XVIITrecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului taxelor locale ce se vor aplica incepând cu anul fiscal
2017 - dl Preşedinte Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 ,K2, K3, K4, K5 , K6 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Vă rog.
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Dl consilier Prunaru Iulian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi este foarte bine
că avem 22 de anexe dar la anexa 16 sunt vreo 9 subanexe, acolo nu avem
comparaţie, nu avem taxele pe anul 2016 inclusiv anexa 4 să ne dăm seama dacă
la anul vor fi aceleaşi taxe. Am întrebat-o aseara pe doamna Ciocănău, dânsa
mi-a spus că s-a modificat, nu ştiu dacă apare şi la dumneavoastră.
Dl consilier Diaconescu Nicuşor – Domnule Preşedinte, am şi eu o rugăminte la
dumneavoastră şi aş dori să se consemneze, la anexa 4, la tarife pentru bilete,
pentru spectacolele cu invitaţi ar trebui să mărim suma de la 20 de lei la 30 de
lei, eu am văzut şi 30 şi 40 şi 50 în alte părţi unde vin artişti, de exemplu Fuego.
A doua problemă, tarifele pentru fanfara militară, pentru ceremonii, sunt foarte
mici, ei sunt foarte mulţi, ar trebui dublate tarifele, pentru că nu este mult. Ar
trebui să avem în vedere acest lucru şi să mărim tarifele mai ales pentru
ceremonii.
Dl consilier Prunaru Iulian– Domnule Preşedinte, nu este în regulă, Paul Surugiu
zis Fuego este angajatul nostru şi ar trebui să cânte pe 10 lei nu pe 30 de lei.
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.89.

-XVIII-

Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Argeş, 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.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr.90.
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-XIXDiverse
Trecându-se la punctul XIX-I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
exprimarea opțiunii cu privire la exercitarea/neexercitarea dreptului de
preemțiune asupra imobilului ,,VILA FLORICA” (Ansamblul conacului
Brătianu - Florica) situat în localitatea Ştefăneşti, județul Argeş - dl Preşedinte
Grigore Florin Tecău a spus:
Comisiile K1 , K5 şi secretarul judetului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai aveţi întrebări? Nu sunt?
Urmează ca viitorul consiliu să vadă dacă va negocia sau nu modul de achiziţie
al vilei.
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.91.
Vă mulţumesc pentru prezenţă. Să aveţi o seară bună!
Şedinţa s-a încheiat la ora 16.00.
* Notă - După începerea şedinţei a sosit şi dl consilier judeţean Ştefan Adrian.

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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