CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 22 iunie 2016,
în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 10,00 domnul Soare Cristian, Prefectul judeţului Argeş a deschis
lucrările şedinţei.
La şedinţă au mai participat domnul subprefect Dragnea Emilian, domnul
Voica Ionel Secretarul Judeţului Argeş, personal din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, reprezentanţi ai unităţilor subordonate
Consiliului Judeţean Argeş, senatori, deputaţi, precum şi primari şi viceprimari
ai unităţilor administrativ teritoriale, mass-media locală.
Dl Prefect Soare Cristian - Bună ziua, în deschiderea festivităţii se va
intona imnul de stat al României. Vă mulţumesc.
Înainte de a-l ruga pe cel mai în vârstă dintre consilieri să prezinte şedinţa
de constituire, aş vrea să-mi permiteţi să vă urez dumneavoastră, domnilor
consilieri, mult succes, să vă felicit pentru că sunt convins că veţi avea un
mandat rodnic şi să dea Dumnezeu ca împreună, să colaborăm foarte bine. Invit
pe cel mai în vârstă dintre consilieri precum şi pe cele mai tinere două consiliere
să preia conducerea şedinţei de constituire şi având în vedere că cel mai în vârstă
dintre consilieri este domnul Negoescu Vasile, iar cele mai tinere consiliere sunt
domnişoara Eftene Diana şi domnişoara Brătulescu Simona, domnule consilier
vă rog frumos, aveţi cuvântul.
Dl Negoescu Vasile – Vă mulţumesc, stimate domnule Prefect, stimate
domnule subprefect, domnule senator Valeca, stimaţi colegi, onorată prezenţă,
presă, prieteni, colegi, suntem la începutul unei foarte importante misiuni,
misiune care va dura 4 ani, de aceea aş avea rugămintea să nu avem risipa de
energie pentru a ne faulta sau pentru a fi contra. Avem o misiune de a duce la
îndeplinire ceea ce am promis în campania electorală. Trebuie să ne ocupăm de
o dezvoltare reală a judeţului Argeş, să mulţumim cetăţenii, să respectăm ceea
ce am promis chiar dacă am promis facultate de medicină sau dacă am promis
spital regional, să il faceţi cei care aţi promis iar pentru ferma de 1000 de
hectare, chiar dacă ar fi nevoie să teleportăm de undeva, de pe luna, Marte sau
altă planetă, să facem ferma aceea care a fost propusă pentru ca la sfârşitul celor
4 ani să nu avem reproşuri din partea cetăţenilor că nu ne-am ţinut de cuvânt. Iar
acum vă prezint în prima noastră şedinţă ordinea de zi. Continuăm cu lucrările şi
ca să fim foarte operativi, am rugămintea să constituim grupurile de consilieri,
grupul de consilieri al PSD-ului, grupul de consilieri al PNL-ului şi grupul de
consilieri al ALDE. Grupul de consilieri se constituie numai pentru cei care au
de la trei consilieri in sus. Luăm o mică pauză şi rugăm să se prezinte fiecare şef
de grup ca împreună cu domnul secretar să meargă într-un birou şi să stabilească
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problemele pe care le discutăm astăzi. Grupul PSD-ului, domnul Velcea, grupul
PNL-ului, domnul Bica, grupul ALDE, doamna Simona Brătulescu.
Stimati colegi, conform ordinii de zi, va trebui să alegem o comisie de
validare, vă propun ca această comisie să fie formată din cinci reprezentanţi,
cine este de acord, prin vot? Vă mulţumesc.
Şefii de grup să facă propunerile, PSD-ul trei reprezentanţi, PNL-ul un
reprezentant şi ALDE un reprezentant.
Dl Velcea Nicolae – În primul rând bună ziua, din partea grupului PSD
propunem pe domnii Nicolae Tudose, Ştefan Adrian, Marian Clipici.
Dl Negoescu Vasile – Vă mulţumesc. Din partea PNL? Domnul Bica.
Dl Bica Dănuţ – Din partea grupului PNL domnul Manuel Tică.
Dl Negoescu Vasile – Vă mulţumesc. Din partea grupului ALDE?
Dl Iacşa Aurel - Din partea grupului ALDE domnul Iliescu Gheorghe.
Dl Negoescu Vasile
Am constituit comisia de validare. Supun la vot componenţa comisiei de
validare, care și-a ales şi preşedinte şi îşi va desfăşura activitatea pe cei 4 ani.
Sunteţi de acord? Cu ridicare de mână. Mulţumesc.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de
validare a Consiliului Județean Argeș – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.1.
- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi prezentată de domnul Prefect Soare
Cristian – Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni
aleși la data de 05.06.2016 - Dl Negoescu Vasile a spus:– Vă mulţumesc. Rog
pe cei cinci ca împreună cu domnul secretar, să meargă să studieze dosarul şi să
întocmească lista pentru validarea consilierilor.
Dl Prefect Soare Cristian – Aş dori să fac o precizare, ca această comisie
de validare îşi va desfăşura activitatea pe durata întregului mandat. Vă
mulţumesc.
S-a procedat la studierea dosarelor pentru validarea mandatelor de consilier.
Dl Negoescu Vasile – Până când domnul preşedinte al comisiei de
validare va citi raportul comisiei, la depunerea jurământului avem varianta lungă
şi varianta scurtă, noi vă propunem varianta scurtă. Sunteţi de acord? Vă
mulţumesc. Sunteţi gata? Rog pe domnul preşedinte al comisiei de validare să
citească raportul.
Dl Tudose Nicolae – Bună ziua, ca să nu prelungim suspansul toţi colegii
consilieri au fost validaţi. Dau citire raportului:
Comisia de validare a procedat la verificarea documentelor pe baza cărora
au fost declaraţi aleşi consilierii Consiliului Judeţean Argeş în alegerile care au
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avut loc în data de 5 iunie 2016, consemnaţi în procesul verbal întocmit de
Biroul Electoral Judeţean de Circumscripţie Argeş. Pentru alegerile de consilieri
au fost propuşi candidaţi de către următoarele partide, formaţiuni politice,
alianţe politice, alianţe electorale sau candidaţi independenţi astfel: Partidul
Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, Partidul Social Democrat, Uniunea
Naţională pentru Progresul României, Parditul Naţional Liberal, Partidul
Romania Unită, Partidul Mişcarea Populară, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat, Partidul Naţional Democrat, Partidul pentru Argeş şi Muscel, Partidul
Puterii Umaniste Sociale Liberale. Rezultatul alegerilor este următorul. Numărul
total al alegătorilor din circumscripţia electorală potrivit listelor de alegători
539411, numărul total al voturilor valabil exprimate 253555. Număr voturi nule
20615. Nu mai dau citire voturilor obţinute, ştim fiecare dintre noi, trec la
punctul următor, se constată că au fost îndeplinite condiţiile de validare stabilite
de Legea nr. 334/2006 republicată privind finanţarea activităţii partidelor
politice, modificată şi completată de Legea nr.113/2015. Comisia de validare vă
informează că 35 de consilieri au fost declaraţi aleşi în conformitate cu
prevederile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
nr.115/2015 iar pentru doi consilieri sunt motive de invalidare a alegerilor
pentru următoarele considerente: domnul Popa Ion, a înaintat o cerere de
renunţare, domnul Gerea Andrei, la fel, a înaintat o cerere de renunţare. Din
totalul consilierilor sunt 30 de bărbaţi şi 5 femei. După naţionalitate situaţia
consilierilor este următoarea: 35 de naţionalitate română. Domnilor consilieri şi
invitaţi, comisia de validare constată că 35 de consilieri au fost declaraţi aleşi
legal. Având în vedere că pentru doi consilieri au fost depuse documente de
către partidele politice din care rezultă că s-au retras înainte de validare,
constatăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru invalidare, în consecinţă
supunem spre aprobarea consiliului judeţean validarea mandatelor pentru
următorii consilieri: Alecsei Gheorghe PNL, Andrei Florin Mircea PAM, Bica
Dănuţ PNL, Brătulescu Simona Mihaela ALDE , Bulf Cornel Cătălin PMP,
Clipici Marian PSD, Cotenescu Maria PSD, Damian Haralambie PSD, Dima
Eduard Ștefan PMP, Doru Olimpia PNL, Drăguţoiu Dan PAM, Dumitrache
Radu PSD, Eftene Diana Elena PSD, Enache Valentin Viorel PSD, Georgescu
Nicolae PSD, Iacşa Aurel ALDE, Iliescu Gheorghe ALDE, Jinga Valerian PNL,
Manu Constantin Dan PSD, Manole Nicolae Marius PSD, Mărăşoiu Dorin PSD,
Miuţescu Gheorghe Dorin PNL, Mînzînă Ion PSD, Nae Eugen PNL, Negoescu
Vasile PSD, Nicolaescu Marius Florinel PSD, Pîrvu Marius PSD, Postelnicescu
Marius Dorel PNL, Radu Cristina Maria PSD, Ştefan Adrian PSD, Tecău
Grigore Florin PSD, Tică Manuel PNL, Tudose Nicolae PSD, Turturoiu Maria
Liliana PSD, Velcea Nicolae PSD. Propunem invalidarea mandatelor pentru
următoarele persoane: Popa Ion propus de PNL şi Gerea Andrei Dominic propus
de ALDE. Comisia de validare semnează procesul verbal. Vă mulţumesc.
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Dl Negoescu Vasile
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.2.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi prezentată de domnul Prefect
Soare Cristian – Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Județean
Argeș rezultat din alegerile locale desfășurate la data de 05.06.2016 - Dl
Negoescu Vasile a spus:
Dl consilier Negoescu Vasile
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.3.
Declarăm legal constituit Consiliul Judeţean Argeş pentru o perioada de
patru ani. Începem depunerea şi semnarea jurământului tot în ordine alfabetică,
avem Constituţia şi Biblia, jurământul în formă scurtă.
Dl consilier Alecsei Gheorghe – Eu, Alecsei Gheorghe, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Andrei Florin Mircea – Eu, Andrei Florin Mircea, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş . Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Bica Dănuţ – Eu, Bica Danuţ, jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dna consilier Brătulescu Simona Mihaela – Eu, Brătulescu Simona
Mihaela, jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului
Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Bulf Cătălin Cornel – Eu, Bulf Cătălin Cornel, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!

4

Dl consilier Clipici Marian – Eu, Clipici Marian, jur să respect Constituţia
şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dna consilier Cotenescu Maria – Eu, Cotenescu Maria, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Damian Haralambie – Eu, Damian Haralambie, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Dima Eduard Ştefan – Eu, Dima Eduard Ştefan, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dna consilier Doru Olimpia – Eu, Doru Olimpia, jur să respect Constituţia
şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce sta în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor judetţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Drăguţoiu Dan – Eu, Drăguţoiu Dan, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Dumitrache Radu – Eu, Dumitrache Radu, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dna consilier Eftene Diana Elena – Eu, Eftene Diana Elena, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce sta în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Enache Valentin Viorel – Eu, Enache Valentin Viorel, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Georgescu Nicolae – Eu, Georgescu Nicoale, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Iacşa Aurel – Eu, Iacşa Aurel, jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Iliescu Gheorghe – Eu, Iliescu Gheorghe, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
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priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Jinga Valerian – Eu, Jinga Valerian, jur să respect Constituţia
şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Manu Constantin Dan – Eu, Manu Constantin Dan, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Manole Nicolae Marius – Eu, Manole Nicolae Marius, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce sta în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Mărăşoiu Dorin – Eu, Mărăşoiu Dorin, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Miuţescu Gheorghe Adrian – Eu, Miuţescu Gheorghe Adrian, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Mînzîna Ion – Eu, Mînzîna Ion, jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Nae Eugen – Eu, Nae Eugen, jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Negoescu Vasile – Eu, Negoescu Vasile, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dl consilier Nicolaescu Marius Florinel – Eu, Nicolaescu Marius Florinel, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce sta în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Pirvu Marius – Eu, Pirvu Marius, jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel – Eu, Postelnicescu Marius
Dorel, jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
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Dna consilier Radu Cristina Maria – Eu, Radu Cristina Maria, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă iîn
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Ştefan Adrian – Eu, Ştefan Adrian, jur să respect Constituţia
şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Tecău Grigore Florin – Eu, Tecău Grigore Florin, jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Tică Manuel - Eu, Tică Manuel, jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
Dl consilier Tudose Nicolae – Eu, Tudose Nicolae, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
Dna consilier Turturoiu Maria Liliana – Eu, Turturoiu Maria Liliana, jur
sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!
Dl consilier Velcea Nicolae – Eu, Velcea Nicolae, jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!
- IV –
Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi prezentată de domnul Prefect
Soare Cristian – Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului
Județean Argeș - Dl consilier Negoescu Vasile – Hotărârea nr. 3 declară
constituit Consiliul Judetean Argeş rezultat în urma alegerilor din data de 5 iunie
2016 în componenţa aceasta. Urmează cel mai important moment, alegerea
preşedintelui consiliului judeţean. Am rugamintea ca liderii de grup să se
pregătească şi să facă propunerile. Liderul de grup al PSD-ului, domnul Velcea,
vă rog propunerea pentru preşedintele consiliului judeţean iar comisia de
validare să fie pregătită pentru înmânarea buletinelor de vot.
Dl consilier Velcea Nicolae – Propunerea PSD este domnul Constantin Dan
Manu.
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Dl consilier Negoescu Vasile – Altă propunere? Atunci este foarte uşor, avem o
singură propunere. Mai întreb încă o dată, mai este şi o altă propunere? Un
singur candidat pe buletinul de vot. Vă mulţumesc.
Procedura de vot este simplă, se înmânează la cabina de vot câte un
buletin de vot, în ordine alfabetică, votarea se face prin tăierea numelui pentru
cei care nu sunt de acord.
Dl subprefect Emilian Dragnea – Domnilor consilieri, chiar dacă este o singură
propunere, haideţi să respectăm procedura şi v-aș ruga să urmărim cu seriozitate
pentru că este posibil ca şi atunci când ai şi o singură candidatură, să nu
întrunească numărul majoritar de voturi. Am rugat preşedintele comisiei de
validare să stea pe tot timpul procedurii de votare lângă urna de vot pentru a nu
fi interpretate eventualele suspiciuni. Vă mulțumesc.
Dl consilier Negoescu Vasile - Doamna director se află la cabina de vot, în
ordine alfabetică, începând cu domnul Alecsei, să înceapă votarea. Bineînţeles
buletinele vor fi preluate de comisia de validare, numărate şi se va face un
proces verbal.
S-a procedat la exercitarea votului secret pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Argeş.
Dl consilier Negoescu Vasile - Rugăm comisia de validare să meargă alături de
domnul secretar pentru numărarea voturilor.
S-a procedat la numărarea voturilor.
Dl consilier Negoescu Vasile - Rog pe domnul preşedinte al comisiei de
validare să prezinte procesul verbal.
Dl consilier Tudose Nicolae – Avem rezultatul votului, aşa cum ştiţi am avut o
singură nominalizare pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş,
aceea a domnului Manu Constantin Dan. Raportul comisiei de validare privind
rezultatele votării pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean se prezintă
astfel: număr de voturi valabil exprimate - 35 , voturi ,,pentru” domnul Manu
Constantin Dan - 26, iar ,,împotrivă” un număr de 9 voturi. Aşadar domnul
Manu Constantin Dan este preşedintele Consiliului Judeţean Argeş. Felicitări.
Dl consilier Negoescu Vasile – Daţi-mi voie să prezint hotărârea numărul
4 şi să o supunem la vot în urma procesului verbal prezentat. Alege în funcţia de
preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş pe domnul consilier judeţean Manu
Constantin Dan. Prin ridicare de mână sunteţi de acord? Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.4
Domnule Preşedinte vă rog să preluaţi microfonul
Dl Preşedinte Manu Constantin Dan – Sărut mâinile, bună ziua în primul
rând daţi-mi voie să mulţumesc tuturor colegilor care m-au votat şi le spun
cinstit şi celor care nu m-au votat şi aşa cum ne-am obişnuit să spunem că dorim
şi că suntem o echipă, primul mesaj faţă de dumneavoastră doamnelor şi
domnilor consilieri proaspăt aleşi este să facem lucruri bune şi constructive
pentru argeşeni. În al doilea rând vreau să mulţumesc domnilor parlamentari,
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domnului senator, domnului deputat, domnilor primari, colegilor mei din lumea
medicală, aparatului tehnic al consiliului judeţean şi să fiţi convinşi că împreună
o să facem o echipă puternică, vom face ceea ce trebuie şi mai ales ce ne-au
transmis prin votul lor atât de mulţi argeşeni şi musceleni. Rost de cuvinte în
plus nu mai sunt, două precizări, vă rog să-mi permiteţi în numele
dumneavoastră să îi adresez un sincer la mulţi ani colegului nostru domnului
consilier Bica Dănuţ, pentru că astăzi este ziua de naştere a dânsului şi al doilea
lucru, constat cu plăcere că astăzi din echipa noastră de consilieri judeţeni fac
parte cinci distinse doamne şi domnişoare în această echipă puternică a
Consiliului Judeţean Argeş. Din acest punct de vedere noi bărbaţii, prin mine, vă
mulţumesc anticipat, un simbol, un buchet de flori, pentru o eleganţă, pentru o
frumuseţe, şi în special pentru o continuitate în consiliul judeţean, eficient. Vă
mulţumesc.
- V -, -VI Trecându-se la punctul V al ordinii de zi prezentată de domnul Prefect
Soare Cristian – Proiect de hotărâre privind alegerea Vicepreședinților
Consiliului Județean Argeș - Dl consilier Negoescu Vasile – Urmează alegerea
celor doi vicepreşedinţi ai consiliului judeţean. Şefii de grup, domnul Velcea, vă
rugăm propunerile.
Dl consilier Velcea Nicolae – Din partea PSD propunem pe domnul
Mînzînă Ion.
Dl consilier Iacşa Aurel – Din partea ALDE propunem pe doamna
Brătulescu Simona.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Doamnelor şi domnilor, vreau în primul
rând să îl felicit pe noul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş şi aş dori ca
din partea PNL să şi motivăm de ce nu ne-am depus un candidat sau o
candidatură pentru funcţia de preşedinte. Am considerat că votul cetăţenilor din
judeţul Argeş a vorbit, majoritatea consiliului judeţean deţinută de PSD obligă
Partidul Social Democrat şi considerăm că trebuie să-şi asume răspunderea şi să
urmeze în cei patru ani o guvernare PSD condusă de un social democrat în
judeţul Argeş, de aceea îi urăm succes, felicităm PSD pentru victoria în
alegeri.Vreau să propun din partea grupului Partidului National Liberal, având în
vedere că este al doilea grup ca număr de consilieri din consiliul judeţean şi din
aceleaşi considerente credem că este bine ca în consiliul judeţean al doilea grup
să fie reprezentat printr-o funcţie de vicepreşedinte al consiliului judeţean, pe
domnul Bica Dănuţ să candideze la această funcţie şi consider că este o
propunere bine venită, este un consilier cu experienţă, un om care poate să aducă
un plus şi să fie de bun augur pentru viitoarea conducere a consiliului judeţean,
pentru bunul mers al lucrurilor în consiliul judeţean şi sperând că există
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înţelepciunea necesară şi acea credinţă că democraţia va învinge, facem această
propunere. Vă mulţumesc.
Dl consilier Negoescu Vasile – Mai sunt şi alte propuneri? Cele trei
candidaturi trecute pe buletinul de vot şi în acelaşi ritm să trecem la vot.
Dl subprefect Dragnea Emilian– Având în vedere că sunt trei propuneri,
acestea vor fi trecute pe un singur buletin de vot, cei care veţi vota vă veţi
manifesta opţiunea prin aceeaşi procedură ca la votul de preşedinte, adică veţi
lăsa pe buletinul de vot două nume din cele trei, una va trebui tăiată cu o linie
de-a lungul întregului nume şi prenume trecut pe buletinul de vot. Vor fi
declaraţi aleşi de către dumneavoastră colegii care vor avea majoritatea simplă
din numărul de voturi valabil exprimate pentru că este posibil să fie şi voturi
nule, adică să nu fie tăiat niciun nume de pe listă, sau să fie tăiate mai multe,
două din trei şi în condiţiile acestea se vor număra voturile pentru cei care nu
sunt tăiaţi şi se va face o ordine descrescătoare a numărului de voturi pentru
fiecare candidat. În situaţia în care fiecare dintre candidaţi nu întruneşte
majoritatea de voturi, se face un clasament, primul este declarat ales un
vicepreşedinte, dacă nu este declarat cu majoritate al doilea, se reface votul
dintre cele doua persoane şi se refac buletinele de vot cu două nume din care va
ieşi câştigător cel care va avea număr de voturi mai multe.
Dl consilier Negoescu Vasile – Rog pe domnul preşedinte al comisiei de
validare să prezinte procesul verbal de validare.
Dl consilier Tudose Nicolae – Pentru funcţia de vicepreşedinte au fost trei
nominalizări, grupul PSD l-a propus pe domnul Mînznă, grupul ALDE a propus
pe domnişoara Brădulescu iar grupul PNL l-a propus pe domnul Bica. Dintr-un
număr total de 35 voturi valabil exprimate rezultatul este următorul: domnul
Mînzîna -26 de voturi, domnişoara Brătulescu - 22 de voturi, iar domnul Bica
Dănuţ - 12 voturi. Asadar nu mai există un nou tur de alegeri.
Dl consilier Negoescu Vasile – Vă mulţumesc domnule preşedinte,
adoptăm hotărârea nr.5, alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Argeş pe domnul consilier judeţean Mînzîna Ion. Adoptăm hotărârea
nr.6, alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş pe
domnişoara consilier Brătulescu Simona Mihaela.
In unanimitate s-au adoptat Hotărârile nr. 5 și 6.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – Bună ziua. Mulţumim tuturor. Este un
moment important în viaţa mea deși am mai trecut prin asemenea momente.
Sper să-mi fac datoria faţă de alegători, sper să fim nişte colegi foarte buni, şi
sper ca împreună să facem din judeţul acesta altceva decât este la momentul
actual. Vom colabora aşa cum trebuie pentru că interesul nu este al nostru al
partidelor ci al cetăţenilor care ne-au trimis aici. Vă mulţumesc.
Dna vicepreşedinte Brătulescu Simona – Bună ziua. Şi eu ţin să
mulţumesc colegilor care mi-au dat votul. Îl felicit pe domnul preşedinte Manu
Dan şi îi urez succes în noua provocare, colegului meu domnul Mînzînă şi
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felicit pe toţi consilierii pentru noul mandat şi vă asigur că ne-am ales un drum,
acela în care să urmărim interesele argeşenilor.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi prezentată de domnul Prefect
Soare Cristian – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și titulaturii
comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Argeș- Dl consilier Negoescu
Vasile a spus – Felicitări pentru cei doi vicepreşedinţi, trecem la ultimul punct al
ordinii de zi, aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean. Conform statutului aleşilor locali şi a Ordonanţei 35,
propunem următoarele comisii: Comisia Buget-Finanţe cu 5 componenţi,
Comisia de Amenajarea Teritoriului și Investiţii cu 5 componenţi, Comisia
pentru Sănătate, Protecţie Socială și Mediu cu 5 componenţi, Comisia pentru
Cultură, Educaţie, Tineret și Sport cu 5 componenţi, Comisia Juridică,
Administraţie Publică cu 5 componenţi, Comisia pentru Atragerea Fondurilor
Europene, Investiţii, IMM-uri, Turism cu 7 componenţi. Consilierii din grupul
PSD vor avea câte 3 reprezentanţi în fiecare comisie, dumneavoastră faceţi
propunerile până vineri la ora 9 la domnul secretar Voica. Sunteţi de acord?
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc.
S-a adoptat Hotărârea nr.7.
Dl Preşedinte Manu Constantin Dan – Eu vă mulţumesc. Rugămintea mea
ar fi pentru operativitate, pentru că săptămâna viitoare este ultima săptămâna şi
vom avea o şedinţă ordinară iar organizarea noastră va continua. Comisiile
pentru acei dintre noi care am mai traversat mandate de consilieri judeţeni,
cunoaştem foarte bine că după nominalizările fiecărui grup politic de consilieri,
fiecare comisie va trece la alegerea preşedintelui şi a secretarului. Aceasta era
urgenţa, ca până vineri la ora 9 la domnul secretar Voica grupurile de consilieri
să-şi nominalizeze opţiunile evident privind cele 6 comisii. Comisia 6 este puţin
diferită faţă de precedentele comisii din mandatele anterioare, în sensul că vrem
să dăm o imagine fermă, un punct de vedere hotărât pentru atragerea fondurilor
europene, faţă de investitori în aşa fel încât să avem o comisie puternică formată
din 7 oameni, 7 consilieri buni profesionişti şi cu certitudine gândim o
reorganizare a unui departament european la nivel de consiliu judeţean, poate se
va numi serviciu cu foarte buni profesionişti, ca să putem să activăm şi să fie
bine pentru argeşenii care ne-au trimis aici şi trebuie să facem treabă.
Doamnelor şi domnilor vă mulţumim, dacă dintre dumneavoastră mai doreşte
cineva să discute, îi dau cuvântul domnului prefect şi apoi vreau să vă mai fac
un anunţ.
Dl Prefect Soare Cristian – Mulţumesc domnule preşedinte, vreau să-l
felicit pe domnul fost preşedinte Tecău Grigore Florin , domnul vicepreşedinte
Mărăşoiu Dorin, pe domnul vicepreşedinte Polexe Constantin, îi felicit pe toţi
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trei pentru activitatea desfăşurată. Sunt convins că o parte din proiectele pe care
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