CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25 august 2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 16,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că, din totalul de 34 de
consilieri sunt prezenţi 30 de consilieri, fiind absenți motivat doamna
vicepreşedinte Brătulescu Simona, domnii consilieri Iliescu Gheorghe,
Postelnicescu Marius şi Doru Olimpia 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
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, dna Eftime Tatiana, manager interimar Spitalul de Pediatrie Piteşti,
dl Iacob Marian, manager Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria,, Vedea, dna Micu
Marioara, manager Spitalul de Pneumoftiziologie 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 Argeş, dl. Sachelarie
Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene ,,Dinicu Golescu’’ Argeş, dna Pendiuc
Gabriela, director Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dna Costache
Mihaela, director interimar Centrul de Cultură Bratianu, dl Macovei Adrian,
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director general Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Argeş, 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 Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, aş dori să vă anunţ faptul că
doamna vicepreşedintă Simona Brătulescu este într-o delegaţie oficială, motiv
pentru care este absentă motivat. Dacă nu există comentarii şi obiecţii legate de
ordinea de zi,
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.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28.07.2016. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi neclarităţi? Nu sunt?
Supun la vot procesul - verbal – cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Procesul – verbal mai 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 11.08.2016.- Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi neclarităţi? Nu sunt?
Supun la vot procesul - verbal – cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Procesul - verbal mai sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.

- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de
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transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee
județene - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu 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. 38.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș
- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, 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 cu o abţinere ( dl consilier Pîrvu Marius )
S-a adoptat Hotărârea nr. 39.
- V–
Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui număr de trei consilieri județeni ca membri în Colegiul Director
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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În preambul afişării proiectelor de hotărâri am considerat necesar şi vrem să
permanentizăm o dată pe lună întâlnirea înainte de lansarea proiectelor de hotărâri
pe ordinea de zi, o discuţie cu liderii politici şi cu preşedinţii de comisii. Am
considerat normal şi moral că,deşi nu sunt trei consilieri în cele două formaţiuni
politice, respectiv PMP şi PAM, să îi invităm pe lideri la discuţii alături de noi şi
de cei care, conform legii pot face pact. Cu această ocazie atunci, domnul
preşedinte Bica a luat la cunoştinţă şi ceilalţi lideri, pentru că am nominalizat doi
membrii PSD şi unul PNL. Cu ocazia acestei întrevederi, am motivat că este de
dorit să fie cineva din rândul nostru, ca şi consilieri judeţeni, care au în domeniul
profesional de activitate mai multă aplecare pe partea social-profesională din
domeniul D.G.A.S.P.C. Atunci am hotărât, noi PSD-ul, fiind şi presedinţi de
comisie la acel moment dat, nominalizările noastre şi tot verbal i-am spus
domnului preşedinte Bica faptul că ar fi de dorit dacă m-ar fi întrebat pe mine să
fie doamna Olimpia Doru.Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, s-a înţeles un pic greşit. Doleanţa
noastră a fost să se continue bunul obicei ca atunci când se nominalizeazaă
oameni din partide pentru anumite locuri, să îi desemneze partidul. Noi nu avem
nimic împotriva dânsei, dar de opt ani de când sunt eu consilier judeţean s-a
stabilit întotdeauna ca partidul x să ia un loc, nominalizaţi pe loc sau în cinci zile
sau în 15 zile, cam aşa a fost observaţia mea. Doamna Olimpia Doru este
susţinută şi de noi, nu era vorba de persoana respectivă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. În urma dialogului avut cu
dumneavoastră eu am crezut că ideea vă surâde şi că sunteti de accord, dar dacă
doriţi pe parcurs, nici un fel de problemă, stabilim de comun acord un termen să
întrebaţi şi partidul pe cine nominalizaţi.
Dl consilier Bica Dănuţ - Asta ca o regulă general, pentru că ne-am obişnuit de
atâţia ani, se repartizează partidului un loc sau două, depinde de partid.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu cred că este în premieră faptul că sunteţi
invitaţi să vedeţi ordinea de zi înainte de a fi pusă pe site.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte am mai fost cândva invitaţi dar a
ţinut cam o lună şi jumătate. Acum să vedem dacă va ţine mai mult.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Să fiţi convins că la noi va ţine tot
mandatul. Vă multumesc.
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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. 40.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, 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 cu o abţinere ( dl consilier Enache Valentin ).
S-a adoptat hotărârea nr. 41.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru
persoane vârstnice Mozăceni. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, 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. 42.
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- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Sfânta Maria Vedea- Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, 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 cu o abţinere ( dl consilier Pîrvu Marius )
S-a adoptat hotărârea nr. 43.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, 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. 44.
- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Pitești - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă 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. 45.
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Muzeului Județean Argeș - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisiile K1, K4, 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. 46.

- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Bibliotecii Județene ,,Dinicu Golescu,, Argeș - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, 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.
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S-a adoptat hotărârea nr. 47.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru 2016 2017 - Dl Presedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, 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. 48.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Argeş - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Eu am înţeles de la aparatul tehnic că sunt câteva amendamente, v-aş ruga
să ne spuneţi despre ce este vorba.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Este vorba de un amendament la art.3 în sensul
că, acea comisie de concurs care urmează a fi desemnată de autoritate prin ordin
sau dispoziţie, după caz, să fie compusă din reprezentanţi ai autoritătii în proporţie
de 1/3, reprezentanţii autoritaţii fiind ori consilieri judeţeni ori din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean, putând fi aceşti reprezentanţi din aparatul de
specialitate sau şi consilieri judeţeni.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc domnule secretar, sunt
obiecţii?
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentele respective– cine
este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 49.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului pentru instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Argeş - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Am înţeles că la comisii a fost şi aici un amendament, domnule secretar vă
rog să îi daţi citire.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Este vorba de un amendament la art.5, alin 2,
corespondent proiectului de hotărâre anterior, adică din acea comisie să facă parte
şi reprezentanţi din aparatul propriu sau, şi consilieri judeţeni.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulţumesc domnule secretar, sunt
obiecţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul respectiv – cine este
pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 50.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea închirierii unui spațiu cu destinație de activitate comercială situat în
incinta Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici
Ștefănești - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
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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 cu în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 51.

- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş
pentru scoaterea din funcțiune şi casare, în vederea demolării - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aşa cum aţi luat la cunoştinţă, din cadrul comisiilor este vorba de o baracă,
mai bine spus şi mai aplicat româneşte, peste care a căzut un fag şi este
propusă spre casare. Sunt obiectii? Vă reamintesc că este obiect de patrimoniu
şi ne este necesar 2/3, deci ne gândim bine cum votăm.
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. 52.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra unor mijloace fixe precum și
transmiterea fără plată a unor utilaje agricole Muzeului Viticulturii și Pomiculturii
Golești - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
10

Comisiile K1, K2, 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 in unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 53
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Actului adițional nr.3 la Contractul de Administrare
nr.13938/01.11.2010; 2739/02.11.2010 - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisiile K1, K2, 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 cu o abţinere ( dl consilier Andrei Mircea).
S-a adoptat hotărârea nr. 54
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș
R.A- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, 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?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri ( dl consilier Andrei Mircea şi dl
consilier Drăguţoiu Dan ).
S-a adoptat hotărârea nr. 55.

- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea documentației tehnico-economice pentru proiectul Reabilitare,
Conservare Cetatea Poienari-Argeș - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu 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 Jinga Valerian – Nu sunt obiecţii domnule Preşedinte, ci o propunere,
cred că este de luat în seamă, nu sunt nici cel mai îndreptăţit să spun dacă este bun
sau nu, eu fac propunerea. Cred că este o sursă de a aduce câştig pentru Consiliul
Judeţean. Vreau să vă propun să facem transport pe cablu, telecabină de la Cetatea
Poienari peste Lacul Vidraru, Molivişu şi Bâlea Lac. Am fost de 3 ori la Molivişu
şi am văzut ce peisaj mirific este. Rivalizează cu vestul Europei. Ar fi păcat să nu
realizăm acest proiect.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Toate la timpul lor. Mai sunt alte
observaţii?
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. 56.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
propunerea de modificare a cotei patrimoniului membrilor Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară - ADI Molivișu - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
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Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Astăzi începând cu ora 14 s-au reunit cele două comisii K1 şi K5, respectiv
Comisia Buget-Finanţe şi Comisia Juridică şi am înţeles de la aparatul nostru
tehnic că este vorba despre amendamente. Vă rugăm domnule secretar să daţi
citire.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Amendamentul propus de comisia juridică:
alocarea sumei de 600.000 de lei să se facă eşalonat în vederea îndeplinirii
activităţilor propuse ce vor fi cuprinse în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre,
având ataşat şi contractul de management al preşedintelui A.D.I. Molivişu.
Amendament Comisia Buget-Finanţe: majorarea aportului la patrimoniul final de
600.000 de lei să se facă în baza documentelor prezentate pentru îndeplinirea
activităţilor propuse ce vor fi cuprinse în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre având
ataşat şi contractul de management al preşedintelui A.D.I. Molivişu. La şedinţa
din luna octombrie se va prezenta raportul expertizei tehnice şi auditul financiar.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu vreau să mulţumesc echipei domnului
Gheorghe Aurelian, colegilor mei, colegilor de la comisiile K1 şi K5, care au stat
foarte mult şi cred că ne-au făcut foarte mult bine şi cu aceste amendamente, nu
de alta ca să nu greşim, să pornim pe un drum corect, obiectiv, legal şi adevărat.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Velcea Nicolae – Domnule Preşedinte, facem următoarea precizare că
această comisie de evaluare tehnică cât şi de audit financiar să fie independentă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Partea expertantă, este vorba să se facă de
cineva din afara părţilor, nici din partea Consiliului Judeţean, nici din alte
structuri.
Dl consilier Miuţescu Adrian– Domnule Preşedinte, grupul Partidului National
Liberal susţine amendamentele şi proiectul, dar considerăm că este nevoie ca
acest proiect să fie puţin gândit mai departe de etapa aceasta şi de momentul
acesta pentru că el are un rost dacă are o finalitate şi dacă vom ajunge undeva întradevăr atât noi ca şi consilieri, Consiliul Judeţean, acum principal actionar al
acestui proiect, putem să ne prezentăm în faţa cetăţenilor şi nu numai din judeţul
Arges, pentru că este un proiect naţional, şi eu îl consider un proiect naţional, să
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ne prezentăm cu ceva serios care să aibă început şi sfârșit. În momentul acesta,
noi prin acest proiect nu facem altceva decât să aducem în actualitate situaţia de la
momentul de acolo si să avem posibilitatea să facem acest audit pe care îl
solicităm, să fie discutat într-o şedinţă a consiliului județean la momentul la care
el a fost finalizat şi de asemenea, comisia tehnică de specialitate aş dori să ne
prezinte o evoluţie cu nişte termene şi cu un capăt al acestui proiect, o previziune,
unde putem noi ca şi Consiliu Judeţean să ajungem, ce putem face, până unde
putem finanţa pentru că, cu siguranţă după această etapă vor veni altele când ei
vor solicita, iar toţi aceşti bani care vor fi adăugaţi, dacă nu au finalitate, vor fi
pierduţi. Şi atunci eu vin cu această propunere din partea grupului P.N.L., ca să
avem un mini proiect care să însemne o proiecţie a Consiliului Judeţean până
unde putem ajunge şi în ce stadiu putem noi duce acea investiţie de acolo pentru
ca să aibă un efect, să aibă un rost, să nu ne facem de râs. Rugămintea noastră a
grupului P.N.L. este ca, compartimentul tehnic de specialitate să vină cu acest
proiect de previziune pentru a şti unde ajungem.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, eu vă mulţumesc.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte şi în completare la ce a spus
colegul meu, aş face o scurtă istorie, noi am pornit de la 0% participare, Consiliul
Judeţean, ştiţi bine, eraţi consilier şi atunci, am ajuns la 25% şi s-a spus că este de
ajuns şi cu asta se încheie, urcăm la 30 şi ceva la sută, este uşor de bănuit că va fi
doar o chestiune de moment, după ce se va face auditul, din partea dumneavoastră
asteptăm şi un plan în sensul în care aţi spus, cu termene, cu ce mai rămâne din
proiect, cu ce ne propunem să facem, şi unde ne propunem să ajungem, noi,
Consiliul Judeţean. Noi, Consiliul Judeţean ne-am achitat întotdeauna obligaţiile
financiare pentru că în partea cealaltă probabil nu s-a putut, nu putem să-i bănuim
de rea credinţă pe oamenii respectivi ci de o gândire pornită greşit. Deci creionaţi
în octombrie un plan cu termene, cu etape, cu sume, şi cu angajamente din partea
Consiliului Judeţean dar realiste, nu pe ideea că urcăm la 36% şi apoi la anu la
60%.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, vă mulţumesc,
aceleaşi gânduri le avem şi noi, dorim o transparenţă totală.
Dl consilier Andrei Mircea – Domnule Preşedinte, bineînţeles cu toţii sprijinim
proiectul Molivișu, în trecut şi noi l-am sprijinit în forma politică de atunci. Şi
astăzi Partidul pentru Argeş şi Muscel sprijină acest proiect dar mă tem că acest
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act de tehnică juridică pe care îl facem acum se supune Legii ajutorului de stat,
fosta Lege 143 sub forma avantajului economic şi cred că înainte să luam această
decizie trebuie cerut avizul Consiliului Concurenţei, altfel expunem Consiliul
Judeţean unei amenzi usturătoare de la Consiliul Concurenţei aplicată Consiliului
Judeţean, dincolo de ce vrem noi să facem, este în regulă, acel lucru îl sprijinim,
eu spun doar să se verifice o saptămână măcar dacă se subordonează Legii
ajutorului de stat. Pentru cei care ştiţi, primăria Clujului a încercat să ajute la
construirea Cluj Arena iar Consiliul Concurenţei le-a blocat operaţiunea. Suntem
fix în aceeaşi ipoteză în care suntem participanţi într-o societate aflată în
dificultate evidentă, după care vom fi amendaţi. Eu cred că ar fi bine dacă s-ar
solicita avizul Consiliului Concurenţei pentru această operaţiune economică.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumim. Aşteptăm părerea juridică.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – A.D.I. Molivişu nu este o societate comercială în
primul rând, în al doilea rând, această majorare a patrimoniului, este contribuţia
noastră la asocierea cu ceilalți parteneri. Consiliul Judeţean nu finanţează o
societate comercială, ci contribuie cu partea lui, cea cu care s-a angajat, la
patrimoniul acestui A.D.I. Nu este vorba de o societate comercială, nu
funcționează ca o societate comercială.
Dl consilier Andrei Mircea – Domnule Preşedinte, noi românii suntem tentaţi să
găsim o explicaţie, presupun că discuţia este înregistrată, segmentul juridic, în
ziua când ne va sosi amenda, să răspundeţi dumneavoastră, nu eu. Eu zic să
verificăm, vom vota toţi acest proiect. Astăzi, Partidul pentru Argeş şi Muscel nu
îl votează pentru că mă tem că avem nevoie de avizul Consiliului Concurenţei.
Noi nu am verificat, trebuie făcută o adresă, atât, facem o adresă către Consiliul
Concurenţei şi spunem că vrem să facem operaţiunea aceasta, daţi-ne un răspuns
cât mai rapid. Şi ei răspund sau nu. Dar am făcut actul juridic şi nu este imputabil
Consiliului Judeţean, este o protecţie în fond pentru Consiliul Judeţean să facă
lucrul acesta, nu este împotriva proiectului.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – O vom face.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentele respective– cine
este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 voturi împotrivă (dl consilier Bulf
Cornel, dl consilier Dima Eduard, dl consilier Andrei Mircea, dl consilier
Drăguţoiu Dan ).
S-a adoptat hotărârea nr. 57.
Dl consilier Mircea Andrei – Votul împotrivă este strict pe latura juridică.

- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru
proiectul „Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna” consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural” - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, 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. 58.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru
proiectul „Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și
valorificarea patrimoniului cultural” - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, 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?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 59.
- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Argeș și Ministerul Culturii pentru
proiectul “Reabilitare, Conservare Cetatea Poienari-Argeș” - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, 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. 60.
- XXVI Trecându-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 Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
A fost pus pe site, a fost supus dezbaterilor în comisii, vă reamintesc dragi
colegi că are o destinaţie specială această reactualizare, este vorba de începerea
noului an şcolar şi prioritatea maximă este legată de şcoli, de grădiniţe, de creşe şi
de proiecte urgent supuse aprobării.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Jinga Valerian– Domnnule Preşedinte, au avut loc controale ale
D.S.P.-ului la şcoli şi solicitarea primarilor a fost dacă se pot aloca fonduri pentru
aceste îmbunătăţiri care au fost cerute de D.S.P. Nu sunt prevăzute fonduri pentru
aşa ceva, am discutat cu primarii, ar trebui să avem în vedere această chestiune. Şi
tot legat de buget mai ales că dumneavoastră sunteţi în domeniu au fost semnalate
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probleme mari la Urgenţele spitalelor care sunt blocate de acei oameni ai străzii şi
ar trebui să ne gândim la o locaţie pentru aceştia. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Si eu vă multumesc, nu ştiu cu ce primari
aţi vorbit,dar cu mulţi cu care eu am vorbit ştiu foarte bine şi dumneavoastră aţi
luat la cunoştință în cadrul comisiilor două lucruri: acest proiect se referă la
solicitarea către primării privind şcolile, grădiniţele şi creşele din teritoriu. Am
avut în vedere numai solicitările primăriilor legate de acest demers. Şi doi,
permanent s-a luat legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi vă spun cu cine, cu
doamna inspector general adjunct profesor Crişan şi reprezentantul D.S.P.-ului în
care eu, alături de domnul vicepreşedinte Mînzînă, am avut discuţii şi la prima oră
a dimineţii privind o situaţie clară şi a D.S.P.-ului şi inspectoratului, pe lângă ceea
ce primarii ne-au spus care este situaţia privind autorizaţiile provizorii sau nu.
Mai mult decât atât, avem în judeţ probleme cu apa potabilă, punctuale, pe care
le-am supus analizei.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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 61.

- XXVII –
Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi – Diverse.
- XXVII – I Trecându-se la punctul XXVII-I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării titlurilor „Tineri de succes” în cadrul manifestărilor
cultural – artistice „Sărbatorile Argeșului și Muscelului „ ediția a X – a, 2016 - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K4 , K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
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Doamna Stoenescu, vă rugăm să ne spuneţi câţi tineri de succes avem şi pe
ce domenii de activitate.
Dna Stoenescu Roxana – Bună ziua, avem un număr de 50 de tineri, sunt
propuneri făcute în urma transmiterii situaţiilor de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş celor două universităţi, Universitatea din Piteşti şi Universitatea
Constantin Brâncoveanu şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret. Pe scurt este
vorba de 5 absolvenţi de bacalaureat cu nota 10, 18 elevi care au absolvit
examenul de evaluare naţională, de asemenea cu nota 10. La olimpiadele şcolare
avem 8 olimpici la diverse discipline, limba engleză, limba rusă, informatică,
fizică, tehnologie şi echipa de fotbal la olimpiada gimnaziilor locul 1 campioni
naţionali. La nivelul universităţilor, s-a propus câte un absolvent pentru fiecare
facultate din cadrul universităţilor, absolvenţi cu rezultatele cele mai mari, un şef
de promoţie am putea spune. Pe domeniul sportiv avem 6 sportivi care au obţinut
rezultate deosebite la campionate mondiale, la competiţii externe şi am să vi-i
spun: Glinţă Robert Andrei, Mincă Ioana, Oprea Marian, Oprea Roxana,
Panţuroiu Andreea, Tentea Mihai Cristian. Sunt sportivi care vin de la cluburi din
Piteşti, Mioveni, Câmpulung şi de la liceele din Piteşti şi Câmpulung de
asemenea.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă multumesc mult. În numele
dumneavoastră, vreau să felicit această comisie care în fiecare zi de dimineaţă
până seara a ţinut legătura cu celelalte instituţii şi n-a fost uşor, să nominalizezi cu
disfuncţionalităţile care sunt evidente. Vă mulţumesc şi succes în continuare.
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. 62.
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