CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 6 iulie 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 13,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de
consilieri sunt prezenţi 28 de consilieri, fiind absenţi motivaţi domnii
consilieri judeţeni: Andrei Florin Mircea, Cotenescu Maria, Georgescu
Nicolae, Negoescu Vasile, Tudose Nicolae şi Turturoiu Maria 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 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, dna Rădulescu Eliza, şef Serviciul
Resurse Umane, dl Ciocnitu Eduard, directorul Regiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl Sănduloiu Ion directorul
Serviciului Public Judeţean Salvamont Arges, dl Ţurcanu Sorin, şef Serviciul
Audit Public Intern, dl Mincă Răzvan, manager Spitalul Carol I Costeşti, dl
Olariu Dan, manager interimar Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dl Stan
Vasile, manager Spitalul de Pediatrie Piteşti, dl Iacob Marian, manager
Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria,, Vedea, dna Micu Marioara, manager
Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni, dna Matei Florentina,
manager Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Sf. Andrei,, Valea Iaşului, dl Voicu
Constantin, manager Spitalul de Recuperare Brădet, dna Stoiculescu Anca,
manager Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice ,, C-tin Bălăceanu Stolnici’’
Ştefănesti, Şerb Camelia, manager Spitalul de Boli Cronice Călineşti, dl
Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Argeş, dl Dejanu Justin, director adjunct al Muzeului Viticulturii
şi Pomiculturii Goleşti, dl Popescu Cornel directorul Muzeului Judeţean
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Argeş, dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene Argeş, dna
Pendiuc Gabriela, director Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dna
Costache Mihaela, director interimar Centrul Cultură Bratianu, dl 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. Badea Marian, directorul Direcţiei Generale
de Evidenţă a Persoanelor Argeş, dna Ciocănău Niculina consiler Preşedinte.
Dl consilier Jinga Valerian – Domnule Preşedinte, înainte de a începe
şedinţa aş dori să discutăm acest aranjament din sală? Mi se pare total
neinspirat aşa cum am fost aşezaţi la acest careu, fragmentaţi, o parte acolo, o
parte în cealaltă parte. Nu cred că până acum a fost aşa ceva.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, problema este că de 12 sau
16 ani grupul a fost mai mare sau mai mic, noi suntem împărţiţi, între noi sunt
patru locuri, între noi este secretariatul tehnic, noi vă propunem, fie să devenim
un grup unitar, lăsând la o parte că grupurile de doi sunt mai mici decât cele de
opt, asta este o regulă de aritmetică simplă, sau să stăm câte doi pe fiecare latură,
măcar dacă trebuie să fim împrăştiaţi, să fim câte doi pe fiecare latură, asta mai
în gluma mai în serios.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, îmi place
să cred că logica aparatului tehnic a fost aceea că această masă este una
rotundă. Dacă există un disconfort, discutăm cu partea tehnică, nu am nicio
problemă, cum se doreşte amiabil, de comun acord, să stăm cum este mai
bine. Eu o consider o masă rotundă, colegială.
Dl consilier Bica Dănuţ - Dacă era colegială exista măcar o discuţie în
prealabil.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Decizia nu este definitivă, este
o propunere, mai ales că dumneavoastră la 9.30 aţi fost la mine şi îmi cer eu
scuze că n-a fost cineva din partea aparatului tehnic să vă informeze despre
această chestiune, se poate retuşa, nu este nicio problemă.
La şedinţa extraordinară convocată lipsesc motivaţi următorii consilieri:
Georgescu Nicolae, Cotenescu Maria, Negoescu Vasile, Tudose Nicolae,
Turturoiu Maria şi domnul Mircea Andrei. Pe ordinea de zi avem următoarele
puncte:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Argeș.
Acesta a fost unul dintre motivele principale de a convoca şedinţa
extraordinară, ca să fim lucrativi în şedinţa ordinară din luna iulie şi cu
această ocazie vă consult dacă sunt obiecţii, dacă sunt, dacă nu, mergem pe
ideea că în ultima săptămână mai exact joia să facem şedinţele ordinare, dacă
sunteţi de acord, dacă nu, putem discuta şi stabili de comun acord când să
aibă loc şedinţele ordinare. Dacă sunteţi de acord rămâne stabilit ultima
săptămână şi evident ultima joi din luna respectivă. Avem obiecţii?
Dl consilier Postelnicescu Marius– Domnule Preşedinte, aş dori să ne
consultăm cu toţii referitor la oră. Pe mine nu mă deranjează nicio oră în
timpul zilei dar sunt colegi care au spus că ora 13,00 sau 15,00 este prea
devreme pentru şedinţele ordinare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu– Am reţinut, suntem aici, hotărâm
împreună, ora 15,00 sau ora 16,00, cum doriţi. Este bine ora 16,00? Atunci
şedinţa ordinară rămâne în ultima joi la ora 16,00.
2. Proiect de hotărâre privind însușirea conținutului proceselor – verbale
întocmite în ședințele consiliului județean.
Este vorba de o procedură, fiecare grup trebuie să-şi nominalizeze un
consilier care să semneze procesele verbale.
3. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor directorului Serviciului
Public Judeţean de Paza şi Ordine Argeş.
4. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor directorului Căminului
de Persoane Vârstnice Mozăceni .
5. Proiect de hotărâre privind revocarea unui membru din Consiliul de
Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Argeş R.A.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Vă
mulţumesc. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

3

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Argeș. -Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aşa după cum bine ştiţi, la secretariatul consiliului judeţean, liderii de
grup şi preşedinţii de partide care nu constitue grup politic, până la ora 9.00
săptămâna trecută, vineri, au avut de spus un punct de vedere. Comisiile sunt
votate în prima şedinţă de investitură, sunt cele şase, vi le reamintesc:
Comisia 1 – Buget-Finanţe, Studii, Prognoze, Relaţii Internaţionale.
Comisia 2 – Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Investiţii.
Comisia 3 – Sănătate, Protecţie Sociala şi a Mediului.
Comisia 4 – Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport
Comisia 5 – Juridică, Administraţie Publică.
Comisia 6 – Atragerea Fondurilor Europene, Investiţii, IMM-uri, Turism.
Analizând propunerile grupurilor de consilieri, prima hotărâre va fi
legată de componenţa acestor comisii. Ea este dupa cum urmează:
Comisia 1 - Velcea Nicolae, Ştefan Adrian, Pîrvu Marius, Postelnicescu
Marius Dorel, Dima Eduard Ştefan.
Comisia 2 - Mărăşoiu Dorin, Damian Haralambie, Dumitrache Dan,
Bica Dănuţ, Miuţescu Gheorghe Adrian.
Comisia 3 - Enache Valentin Viorel, Manole Nicolae Marius, Iacşa
Aurel, Jinga Valerian, Tică Manuel.
Comisia 4 - Georgescu Nicolae, Eftene Diana Elena, Turturoiu Maria
Liliana, Radu Cristina Maria, Alecsei Gheorghe.
Comisia 5 - Tudose Nicolae, Negoescu Vasile, Nicolaescu Marius
Florinel, Nae Eugen, Andrei Mircea.
Comisia 6 - Clipici Marian, Tecău Grigore Florin, Cotenescu Maria,
Iliescu Gheorghe, Doru Olimpia, Bulf Cătălin Cornel, Drăguţoiu Dan.
Acestea sunt comisiile în urma negocierilor, în urma propunerilor
dumneavoastră, sunt convins că sunt nemuţumiri legate de poziţionarea unuia
sau altuia, numai că sunt decizii politice asumate, discuţii între liderii de
grup şi am încercat pe cât posibil să îmbinăm utilul cu plăcutul, pe deoparte
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să îmbinăm propunerile dumneavoastră, pe de altă parte să ţinem cont şi de
scorul politic, de procentele pe care le-a avut fiecare partid.
Dl consilier Bica Dănuţ
Dumneavoastră aţi vorbit de scor politic şi procente. Şi de această dată
tot Partidul Naţional Liberal este cel care este dezavantajat, partidele cu
scoruri mai mici văd că şi-au primit locurile pe care le-au solicitat, noi avem
doi colegi care au solicitat alte comisii decât cele în care au fost nominalizaţi,
dacă ţinem cont de scor şi de procente, haideţi să ţinem cont până la capăt.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
Mulţumesc, alte opinii? 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 8 voturi împotrivă ( Alecsei
Gheorghe, Bica Dănuţ, Doru Olimpia, Jinga Valerian, Miuţescu Adrian,
Nae Eugen, Postelnicescu Marius, Tică Manuel).
S-a adoptat hotărârea nr. 8.
- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
însușirea conținutului proceselor – verbale întocmite în ședințele consiliului
județean. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Este o chestiune procedurală, este bine să nominalizăm acum domnule
secretar? Din partea PSD pe cine nominalizaţi ca să semneze?
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – Din partea grupului PSD nominalizăm ca
titular pe domnul Velcea Nicolae iar supleant pe domnişoara Eftene Diana.
Dl consilier Bica Dănuţ - Din partea grupului PNL nominalizăm ca titular
pe domnul Jinga Valerian supleant pe doamna Doru Olimpia.
Dl consilier Iacşa Aurel– Din partea ALDE nominalizăm titular pe
subsemnatul iar ca supleant pe domnul Iliescu Gheorghe.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
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.
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S-a adoptat hotărârea nr. 9.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi –Proiect de hotărâre privind
delegarea atribuţiilor directorului Serviciului Public Judeţean de Pază şi
Ordine Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Nominalizat ca să preia atribuţiile de director este domnul Funie Cristinel,
aici de faţă, dacă doriţi să îi puneţi întrebări, vă poate răspunde.
Dl consilier Jinga Valerian – Domnule Preşedinte, să ne spuna câteva
cuvinte despre dumnealui.
Dl Funie Cristinel – Bună ziua, ca profesie sunt jurist, am terminat dreptul
în anul 2005 la zi, m-am angajat în domeniul privat ca şi consilier juridic
unde am activat timp de 5 ani. Din anul 2010 lucrez la Serviciul de Pază unde
am început ca şi consilier juridic, în ultimii trei ani şi jumătate mi-am
continuat activitatea ca director adjunct şi sper ca de acum în colo să continui
pe noua funcţie. Eu sunt convins că sunt pregătit pentru această funcţie, nu o
să dezamăgesc consiliul judeţean pentru această nominalizare. Este mai greu
să vii după domnul Mînzînă la conducere dar promit că o sa încerc să mă
ridic la nivelul dânsului. Vă mulţumesc.
Dl consilier Jinga Valerian –Felicitări şi succes.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
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. 10.
- IV -

Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
delegarea atribuţiilor directorului Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni
- Dl Presedinte Constantin Dan Manu a spus:
Domnule director pe cine propuneţi?
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Dl Funie Petre – Domnule Preşedinte şi domnilor consilieri propun
delegarea atrbuţiilor de director, contabiliul şef care are o experienţă vastă,
este economist de profesie, a continuat ca contabil şef la Căminul de
Persoane Vârstnice Mozăceni.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulţumim. Domnul director
Macovei este în sală?
Dl director Macovei Adrian – Da.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
Domnule director vă însuşiţi această propunere? Pentru că
dumnneavoastră coordonaţi la nivel de judeţ.
Dl director Macovei Adrian – Da.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Distinsă doamnă
este în sală? Vă rog să vă prezentaţi.
Dna director Pătraşcu Elena – Mă numesc Pătraşcu Elena, sunt contabil
şef al Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni, lucrez din anul 1999.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
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. 11.

- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
revocarea unui membru din Consiliul de administrație al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. - Dl
Presedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aici procedura de nominalizare nu este hotărâtă de consiliul judeţean,
conform legislaţiei în vigoare hotărârea se face pe alte uzanţe metodologice.
Se aduce la cunoştinţă eliberarea din funcţie a domnului Tudose Nicolae, care
este absent motivat, este plecat într-o delegaţie, urmând ca să vă aducem la
cunoştinţă numai cine a fost nominalizat în contextul procedurilor legale.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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