CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29 septembrie 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 31 de consilieri, trei sunt absenți (dl Andrei Mircea Florin,
dl Dumitrache Radu, dna Brătulescu Simona), dintre care motivat doamna
vicepreşedinte Brătulescu Simona 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
R.A., dl Iriciuc Ionel, director Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri R.A., 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 ,,Constantin 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, dna Pendiuc Gabriela,
director Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dna Costache Mihaela, director
interimar Centrul de Cultură Bratianu, dl Macovei Adrian, director general
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dl Roman
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Vasile, director Camera Agricolă a Judeţului Argeş, dl. Badea Marian, directorul
Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, dl Mazilu Nicolae comandant
Centrul Militar Judeţean, dna Ciocănău Niculina consilier Preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Sărut mâinile, bună ziua, bine ați venit la
şedinţa ordinară din data de 29 septembrie, avem doi întârziaţi şi un absent motivat.
Înainte de a supune la vot ordinea de zi vă propun ca punctul 5 - Proiect de
hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp situat în incinta
Spitalului de Pediatrie Pitești, cu destinaţie de activitate comercială să fie
retras pentru că nu este foarte bine fundamentat, motiv pentru care vă rog să fiţi de
acord ca într-o altă şedinţă atunci când va fi bine documentat să-l supunem
dezbaterii. Dacă sunteţi de acord cu acest amendament de a retrage punctul 5, vă
supun la vot 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 25.08.2016. - 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.
- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 06.09.2016.- 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.
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- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente pentru
servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe
trasee județene. - 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 67.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare
și transport al deșeurilor din Zona 8 Costești și operarea Centrului de management
Integrat al Deșeurilor din Costești, Județul Argeș și a Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor din Zona 1&2 Curtea de
Argeș și Domnești și operarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor
Solide din Curtea de Argeș, Județul Argeș. - 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? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, referitor la acest proiect
de hotărâre nu am înţeles de ce s-a inserat şi numele firmei SC Financiar Urban
SRL , ştiind că dacă a avut loc o licitaţie, a fost organizată de ADI SERVSAL iar
Consiliul Judeţean, din acest proiect şi nu numai, are ca atribut să predea către
ADI SERVSAL, aşa cum observăm şi la punctul 11, unde nu s-a mai făcut
referire la această societate. De ce trebuie să-l întărim ca denumire într-un proiect
de-al nostru, când noi nu am organizat licitaţia?
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este corectă observaţia, dl Moiceanu este
plecat în delegaţie, îl rog pe colegul nostru să vă răspundă, care sigur se va abţine
la acest punct.
Dl consilier Clipici Marian – ADI SERVSAL Argeş a scos la licitaţie colectarea
şi transporturile deşeurilor pentru cele două zone, zona Costeşti şi zona Curtea de
Argeş-Domneşti în numele şi pentru Consiliul Judeţean. Ei sunt câştigătorii
licitaţiei şi de aceea s-a inserat la acest punct. Iar la punctul 11 se da în
administrare în mod gratuit către ADI SERVSAL iar la rândul lui, ADI
SERVSAL va da în administrare.
Dl consilier Postelnicescu Marius – O corecţie, nu în numele Consiliului
Judeţean, în numele asociaţiei s-a făcut licitaţia, nu numai a Consiliului Judeţean,
pentru că sunt mai multe localitaţi care fac parte din ADI SERVSAL.
Dl consilier Clipici Marian – Toate localităţile din judeţul Argeş, cele 102
localităţi fac parte din asociaţie, noi reprezentăm autorităţile locale.
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 cu o abţinere ( dl consilier Clipici Marian )
S-a adoptat Hotărârea nr. 68.
- V–
Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp situat in incinta Spitalului de Pediatrie
Pitești, cu destinaţie de activitate comercială. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
Retras de pe ordinea de zi.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea alipirii imobilelor având numerele cadastrale 87205 şi 80206, aflate în
domeniul public al Judeţului Argeş şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisiile K1, 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 69.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
solicitarea transmiterii imobilului « Palat Administrativ », din domeniul public al
Statului Român, în domeniul public al Judeţului Argeş şi în administrarea
Consiliului Judeţean Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aș dori să explic necesitatea acestui proiect de hotărâre, actuala conducere a
Consiliului Judeţean doreşte de două luni şi jumătate să normalizeze
ascensoarele. Motivul principal a fost acela că, deşi avem surse financiare, nu
mai există piese pe piaţă pentru a putea fi valide. Iar noi ne-am lovit de această
chestiune, că noi administrăm şi nu suntem proprietari, motiv pentru care
conservăm ceea ce administrăm. Şi atunci ne-am aşezat pe scris şi am trimis
către Ministerul Administraţiei, care este proprietarul, să ne spună un punct de
vedere. Si acest punct de vedere a fost că deşi este în administrarea noastră,
Consiliul Judeţean poate fi socotit ca şi proprietar. Una peste alta putem
înlocui ascensoarele, având un răspuns oficial, motiv pentru care v-am solicitat
să fiţi de acord cu acest proiect 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. 70.
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea si completarea Hotărârii consiliului județean nr. 139/25.07.2013
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privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2008. - 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? Vă rog.
Dl consilier Velcea Nicolae - Acest proiect de hotărâre se referă la vânzarea de
spaţii medicale conform OUG. 68/2008. Trebuie constituită o comisie de
negociere şi o comisie de contestaţie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog ca, în calitate de lider de grup să ne
spuneţi punctul de vedere ca propunere în plen.
Dl consilier Velcea Nicolae - Propunem ca membri în această comisie, în
colaborare cu formaţiunea politică ALDE, în comisia de vânzare PSD-ALDE,
supleant PSD, în comisia de contestaţii PSD-ALDE, supleant PSD.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte puncte de vedere? Vă rog.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Presşedinte, pornind de la propunerea
dumneavoastră, în calitate de lider al grupului PNL v-aş ruga să lămurim în dupăamiaza aceasta un punct de vedere şi o procedură pe care doriţi să o aplicaţi nu
neapărat legată de acest punct de pe ordinea de zi ci cu privire la modul cum
consideraţi că trebuie constituite aceste comisii, să le spunem speciale, care au
apărut, şi pot apărea şi de acum în colo pe masa noastră de lucru. Ştiti bine că de
douăzeci şi ceva de ani toate comisiile au fost constituite prin proporţionalitate,
prin repartizarea fiecărui grup un numar de locuri proporţional cu ponderea în
consiliu care până la urmă este şi ponderea electorală. În mandatul actual, de la un
moment dat, ne amăgim cu ideea că de fapt respectam proporţionalitatea iar
consiliul în ansamblu decide. Înţeleg că în seara aceasta aţi devenit tranşant şi
consideraţi că toate aceste locuri trebuiesc repartizate majorităţii PSD-ALDE.
Vreau să fac precizarea din start că am fost membru al acestei comisii şi că nu mai
doresc să fiu membru al acestei comisii, deci să nu se înţeleagă altceva şi domnul
Velcea ştie mai multe în ceea ce mă priveşte şi ne priveşte, nu mai doresc să fac
parte din această comisie dar dumneavoastră aţi făcut o precizare la începutul
mandatului, că doriţi în primul rând să faceţi administraţie şi în al doilea rând
politică. Haideţi să vedem dacă este întâi politică şi apoi administraţie sau invers,
dacă mi se pare normal ca un partid care reprezintă 25% din electoratul din judeţ
să nu fie reprezentat în comisii şi repet, nu neapărat în aceasta, şi dacă vi se pare
normal ca grupul de opt este mai mic ca grupul de doi.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, concret ce propuneri
aveţi?
Dl consilier Bica Dănuţ – Propun ca la oricare astfel de comisie să se menţină
proporţionalitatea. Acum patru ani când nu se ştia exact ce se va întampla cu
aceste spaţii, când nu se ştiau nici valori nici altceva, colegii noştri n-au vrut să
intre acolo şi atunci a mers un membru din primul grup USL şi al doilea PDL, era
al doilea grup. Propunem să se menţină această procedură, să fie un reprezentant
al PSD-ului şi un reprezentant al PNL-ului şi eventual supleant ALDE în ordinea
numărului de consilieri şi al electoratului aflat în spatele acestui număr de
consilieri.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – Domnule Bica, cu tot respectul proporţionalitatea
nu înseamnă 20 la 8, cam la trei propuneri ale PSD-ului va veni rândul o dată. Am
fost în comisia de negociere şi ştiu cum se stabileşte această proporţionalitate,
prin trecere de la o situaţie de tipul acesta la o alta.
Dl consilier Bica Dănuţ – Eu nu compar cu PSD-ul, eu compar cu ALDE, care are
trei.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – ALDE nu a primit nimic până atunci, şi nu e
normal să primească şi ei? Adică la toate celelalte comisii aţi avut
reprezentativitate şi acum de o dată, dacă este să respectăm lucrul acesta trebuie
să le dăm şi lor ceva, le vine şi lor rândul, la stabilirea unei comisii, una , două,
trei, patru, în care PSD-ul are trei şi dumneavoastră unu, le revine şi lor.
Dl consilier Bica Dănuţ - Aveţi sinceritate şi asumaţi-vă politic toate comisiile şi
gata, să nu ne mai minţim.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule vicepreşedinte, ALDE a primit la
ATOP şi l-a refuzat. De asemenea dacă discutăm, şi închei intervenţia mea aici,
PSD a luat la spitalele din subordinea Consiliului Judeţean toate posturile pentru
consilieri judeţeni în comisii. Noi avem două la cultură şi cam atât.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Înţeleg că sunt două propuneri, prima
propunere este făcută de liderul grupului PSD, componenţa fiind PSD-ALDE,
supleant PSD, a doua propunere este fcăută de domnul preşedinte Bica, PSDPNL, supleant ALDE.
Supun spre aprobare prima propunere a PSD-ului formata din PSD-ALDE şi
supleant PSD. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu opt voturi împotrivă ( dl Alecsei
Gheorghe, dl Bica Dănuţ, dna Doru Olimpia, dl Jinga Valerian, dl Miuţescu
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Adrian, dl Nae Eugen, dl Postelnicescu Marius, dl Tică Emanuel) şi trei abţineri
(dl Bulf Cătălin, dl Dima Eduard, dl Drăguţoiu Dan).
S-a adoptat Hotărârea nr. 71.
Dl consilier Miuţescu Adrian - Domnule Preşedinte, o precizare vă rog, eu n-am
mai fost de mulţi ani în consiliul judeţean, de pe vremea când era domnul
Mihăilescu. Revenind în consiliul judeţean am văzut lucruile în mod constructiv,
în dorinţa de a contribui şi noi la o serie întreagă de bune proiecte pentru judeţul
Argeş şi de a vă ajuta majoritatea pentru a face împreună gândindu-ne la judeţ şi
tot ceea ce avem de făcut. Dacă în continuare se va merge pe ideea acestui vot
politic şi de dictatura majorităţii, ne obligaţi să ne radicalizăm şi noi poziţia la
nivelul consiliului judeţean, a partidului şi nu cred că este o atitudine benefică
pentru bunul mers al consiliului judeţean în patru ani de zile şi pentru dorinţa
noastră de a colabora efectiv în interesul judeţului. De aceea dacă se va merge pe
ideea dictaturii majorităţii în continuare şi partidele pe care le respect că sunt mai
mici dar până la urmă electoratul aşa a decis, sunt umflate cu pompa de a sta în
umbra unor interese ale majoritaţii şi nu vedem lucrurile într-un mod corect şi
constructiv şi ne cantonăm în aceste lucruri strict politice. Nu va fi bine pentru
bunul mers al consiliului judeţean, nici pentru conducerea Consiliului Judeţean,
nici pentru judetul Argeş. Şi de aceea rugămintea mea este să reflectăm cu toţii la
această treabă, repet, toate aceste lucruri au fost făcute şi văd că sunt făcute după
discuţii care nu sunt luate în seama, eu ştiu, măcar o colaborare de comunicare cu
grupul PNL, chiar dacă am înţeles că a fost în calitate de lider la o discuţie cu
dumneavoastră domnule Preşedinte, dar acolo nici măcar ordinea de zi nu se ştia
la momentul respectiv, nu s-au discutat punctele respective,cel puţin noi l-am
întrebat şi am avut o discuţie cu domnul Bica, de aceea ridic această problemă cu
cele mai bune intenţii, dorinţa de a se reflecta la aceasta temă, ca lucrurile vor
merge bine în viitor şi se vor face aşa cum trebuie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Domnule Bica eu ştiu că
am discutat ordinea de zi. Încă o dată, nu am înţeles, s-a discutat ordinea de zi?
Dl consilier Bica Dănuţ – Ordinea de zi, da.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulţumesc. În ceea ce priveşte situaţia
concretă, dictatura democratică, este evident că rezultatul votului acesta este,
democraţia este rezultată în urma alegerilor care au avut loc în primăvara acestui
an. De fiecare dată, ştiţi foarte bine, deciziile, aprope de fiecare dată au caracter
politic şi în urma negocierilor. Dar trebuie să avem în vedere o evidenţă, alegerile,
rezultatele lor care sunt evidente în această structură a consiliului judeţean.
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Dl consilier Miuţescu Adrian – Domnule Preşedinte, nu se are în vedere treaba
asta, dumneavoastră vreţi să umflaţi cu pompa un partid care nu are nici un sens,
cu vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, cu funcţii peste tot, l-aţi mai dat şi pe
domnul Pendiuc acum la ALDE.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, nu vă supăraţi, faceţi
transferul dumneavoastră.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Dumneavoastră vreţi să faceţi politică şi noi nu
vrem.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu, nici noi nu vrem. Ne supunem
majorităţii rezultate din alegerile locale din primăvara acestui an. Mulţumesc.
Dl consilier Bica Dănuţ - Domnule Preşedinte, a doua întrebare, dumneavoastră
aţi spus că trebuie să implementăm o modalitate de lucru stabilită de majoritatea
din consiliu. Să înţeleg că mandatele anterioare, cu cei patru preşedinţi PSD au
fost considerate eşec din punctul dumneavoastră de vedere, dl Costache, dl
Mihăilescu, dl Nicolescu şi dl Tecău.
Dl consilier Miuţescu Adrian - Noi nu vrem să-l plângem pe domnul Nicolescu,
să ştiţi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Noi ne respectăm înaintaşii, ne asumăm şi
greşeli şi tot ceea ce a decurs de-a lungul anilor, luaţi în calcul că este foarte mult
de discutat şi nu vreau să transformăm în derizoriu această şedinţă ordinară. Luaţi
în calcul numai faptul că la fiecare etapă au rezultat anumite alegeri cu rezultatele
şi alianţele politice.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în folosință gratuită Instituției Prefectului – Județul Argeș a unui spațiu aflat în
administrarea Județului 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 72.
- X9

Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş
pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării.- 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? Vă rog.
Dl consilier Bulf Cornel - Domnule Preşedinte, numai o singură observaţie, de
câte ori mai avem acest gen de hotărâri, am dori să avem şi noi fotografii ale
acelor clădiri.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Cu mare drag, aşa este, cred că le avem,
numai că v-aş rămâne îndatorat dacă veniţi şi dumneavoastră ca lider, deşi nu
sunteţi trei membri, la şedinţele premergătoare pentru că vă convingeaţi de
existenţa acestora.
Dl consilier Bulf Cătălin – Măcar la nivel de comisie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – De acord. Avem imagini pe ecran. Înţeleg
că domnul consilier nu doreşte să le vizualizeze.
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. 73.
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului domeniului public al judeţului Argeş. - 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 74.
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- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosinţă gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
SERVSAL Argeş a construcţiilor, utilajelor şi echimpamentelor achiziţionate de
către Judeţul Argeş pentru derularea Proiectului „Managementul integrat al
deşeurilor solide în judeţul Argeş – etapa a II-a” - 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 2 abţineri (dna consilier Doru Olimpia şi
dl consilier Clipici Marian ).
S-a adoptat hotărârea nr. 75.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în
administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Argeş Argeş a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Argeş. - Dl
Presedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Întrebarea mea este ca informare, sper să nu
fie interpretată ca răutate dar până astăzi această suprafaţă şi acest imobil unde
funcţionează Centrul Militar nu a fost prins în patrimoniul de administrare al
regiei de patrimoniu. Găsim în fiecare an, în fiecare deceniu câte o bucată de teren
de construcţie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - A fost spre administrare.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Cine l-a administrat până acum?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Centrul Militar Judeţean. Domnule
comandant vă rog veniţi în faţa să ne oferiţi şi nouă informaţii.
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Dl Mazilu Nicolae– Clădirea a fost administrată de Centrul Militar Judeţean
Argeş în urma restructurării sistemului, a rămas decât un singur administrator şi
un şef de depozit. Consider că nu putem să executăm lucrări şi să facem evaluări
cu un administrator care este absolvent al şcoliii militare de tancuri şi auto,
specialitatea subofiteri, nu poate să facă o evaluare. Ca să folosim banul public
aşa cum trebuie m-am adresat domnului preşedinte cu o lună în urmă să facem
ceva pentru că trebuie să facem lucruri de bună calitate.
Dl consilier Postelnicescu Marius - Întrebarea mea nu este o acuză la activitatea
dumnevoastră, a centrului, întrebarea mea este că de 7-8 ani de zile această regie
trebuia să preia toate terenurile şi toate clădirile Consiliului Judeţean, să le
administreze.
Dl Mazilu Nicolae – Centrul Militar a avut o structură mult mai complexă de
logistică cu ofiţer, cazarmar, şi aşa mai departe.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Până la urmă mai descoperim ceva prin judeţ.
Dl Mazilu Nicolae – Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Este foarte probabil să aveţi dreptate, cred
că la anul s-ar putea să fie şi altă dinamică pentru că şi eu mi-am pus întrebarea de
ce trebuie să funcţioneze acest centru, cu câteva persoane cu o clădire care trebuie
întreţinută şi răspunsul l-am aflat săptămâna trecută când colegul nostru, domnul
vicepreşedinte, a fost împreună cu domnul Secretar Voica la o instruire naţională,
la Braşov, în care s-a specificat concret că este nevoie în caz de anumite situaţii
excepţionale pe care teoretic România şi judeţul Argeş le pot traversa, şi atunci
unde-i lege nu-i tocmeală. Alte întrebări?
Dl Mazilu Nicolae - Dacă îmi permiteţi, domnule Preşedinte, să nu ajungem la
situaţia de la Constanţa, o cunoaştem foarte bine.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Corect.
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.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, 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 o abţinere ( dl consilier Tică Manuel )
S-a adoptat hotărârea nr. 77.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie 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?
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. 78.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 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? Vă rog.
Dl consilier Bulf Cătălin – Aş avea o singură observaţie, avem acolo un aparat, un
angiograf, iese din garanţie în luna noiembrie, din cauza fluctuaţiilor de tensiune
se strică foarte des, deocamdată este reparat pe banii celui care l-a livrat, aş vrea
să propun să cumpărăm un U.P.S. pentru el, ar costa în jur de 10.000 de euro,
pentru că lucrurile se vor mai întampla şi ne costă sute de mii de euro să-l reparăm
mai apoi. Aş dori să reţinem că la Spitalul Judeţean este nevoie de un U.P.S.
pentru angiograf.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Conducerea Spitalului Judeţean este aici
de faţă.
Dl manager Dan Olariu – Ştiu despre ce este vorba, o să facem o adresă către
Consiliul Judeţean, cred că este vorba de mai mult de 10.000 de euro din calculele
noastre.
Dl consilier Bulf Cătălin – Nu avem acelaşi furnizor, nu asta contează, vreau să
veniţi cu propunerea, dar cât mai urgent pentru că în noiembrie se termină
garanţia.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – S-a reţinut şi vă mulţumim.
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. 79.

- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Consiliul de
Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Argeș. - 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 9 abţineri (dl Alecsei Gheorghe, dl Bica
Dănuţ, dna Doru Olimpia, dl Enache Valentin, dl Jinga Valerian, dl Miuţescu
Adrian, dl Nae Eugen, dl Postelnicescu Marius, dl Tică Emanuel ).
S-a adoptat hotărârea nr. 80.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Argeş. - 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.
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. 81
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al Direcției
Generale pentru Evidența Persoanelor 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 in unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 82
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru Camera
Agricolă a Județului 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 83.
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- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 84.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării burselor sociale pentru elevii și studenții din anul
școlar/universitar 2016 – 2017. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, 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. 85.
- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 21/28.07.2016 privind aprobarea
Planului de restructurare a Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupațională
Tigveni . - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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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. 86.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de execuție
pentru obiectivul ,,Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Bârzești-Negresti-ZgripțeștiBeleți (DJ 702) peste râul Argeșel, km 0+145, in comuna Vulturești, județul 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?
Dl consilier Bulf Cornel – Domnule Preşedinte, ce înseamnă deviz general
actualizat? Valoarea de contract este cea din licitaţie?
Dl director Sorin Ivaşcu – Devizul general actualizat nu se referă la valoarea
investiţiei de bază care este capitolul 4, este valoarea actualizată a întregului deviz
prin prizma faptului că s-a încheiat contractul de execuţie. În prima faza el a fost
aprobat aici şi a fost promovat la Ministerul Dezvoltării pe programul naţional de
dezvoltare locală în baza studiului de fezabilitate, la capitolul 3 atunci, s-a
prezentat o valoare a investiţiei de baza mai mare, înseamnă că contractul este
ferm, are grafic de execuţie de 9 luni, nu se actualizează, se specifică clar în
contract.
Dl consilier Bulf Cornel – Valoarea de contract este cea de licitaţie?
Dl director Sorin Ivaşcu - Da.
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. 87.
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- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordurilor de parteneriat pentru obiectivul : ” Modernizare DJ 504 lim.
Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km
110+700-136+695, L=25,995km”. - 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 88.
- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general întocmit la faza de proiectare – Documentație de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul : ” Modernizare DJ 504 lim.
Jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km
110+700-136+695, L=25,995km”.. - 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? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius - Acest proiect este finanţat prin fonduri
europene, prin acest program operaţional, vreau să întreb, noi aprobăm devizul
general, nu avem ştiinţă despre proiectul tehnic şi de execuţie, ca să nu se
întâmple la fel ca la drumul judeţean de la Brădet la Poienele Vâlsanului, există în
acest proiect variante, planuri de risc în caz de intemperii care să nu ducă la
realizarea în timp util şi valoarea acceptată de Uniunea Europeană pentru acest
proiect sau plătim ca la Molivişu sau Brădet?
Dl director Ivaşcu Sorin – În cadrul structurii devizului general ca la orice alt
obiectiv de investiţii, partea de risc se regăseşte în acele cheltuieli de diverse şi de
neprevăzute, teoretic dacă ar apărea, numai în limita acelui procent ne putem
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mişca dar eu zic că nu va fi un risc major deoarece nu este o zonă frământată de
anumite calamităţi, alunecări de teren.
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. 89.
- XXVII Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea depunerii de către Spitalul de Recuperare Brădet a unui proiect cu
finanțare externă pentru creșterea eficienței energetice. - 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. 90.
- XXVIII Trecându-se la punctul XXVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea și combaterea înzapezirii și
poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2016 –
2017. - 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? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Aş dori o lămurire tehnică referitor la sumă,
cinci milioane de lei, dacă se împart în mod egal către cele șase districte şi de
asemenea utilajele sunt date la pachet toate, dar nu avem o componentă uniformă
a acestora pe fiecare district. Avem un buldoexcavator sau buldozer, se plimbă
prin judeţ în caz că ninge?
Dl director Iriciuc Ionel – Sumele nu sunt repartizate uniform.
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Dl consilier Postelnicescu Marius – Aşa scrie în raport.
Dl director Iriciuc Ionel – Sumele sunt date în funcţie de lungimea drumurilor din
fiecare district. Utilajele se repartizează pe districte iar buldozerul este necesar
atunci când sunt situaţii extreme, cum ar fi la o zăpadă de înălţime foarte mare
unde nu fac faţă alte tipuri de utilaje, nu este repartizat special pentru un district,
este în cadrul unui district dar eu pot să mut utilajele în cadrul judeţului în funcţie
de necesităţi.
Dna consilier Doru Olimpia - Domnule Preşedinte, am avut această discuţie şi la
şedinţă de comisie. Întrebarea mea a fost câte utilaje ne aparţin. Rămânem la
ideea doar de închiriere? Mi s-a explicat atunci de către domnul Iliescu că este
mai avantajos, însă şi ce a spus şi domnul Postelnicescu, dacă avem o urgenţă, un
buldoexcavator nu poate face faţă la tot ce se întâmplă. Şi la comisie l-am rugat pe
domnul director să ne prezinte o evaluare financiară şi o comparaţie ce înseamnă
şi ce presupune din punct de vedere financiar să achiziţionăm aşa fel încât iarna să
nu ne mai prindă întotdeauna nepregatiţi şi ce înseamnă întotdeauna aceste
metode de închiriere, ce costuri sunt pe perioada când nu sunt folosite.
Dl consilier Bulf Cornel– Domnule director aveţi vreo volă, vreun încărcător
frontal, în lista de utilaje?
Dl director Iriciuc Ionel – Da sigur, sunt încărcătoare.
Dl consilier Bulf Cornel – Păi atunci o vola poate să înlocuiască oricând un
buldoexcavator pentru încărcare.
Dl director Iriciuc Ionel - Nu buldoexcavator, buldozer, este vorba de un
buldozer.
Dl consilier Bulf Cornel - Pe şenile? Nu aveţi voie să îl folosiţi pe străzi.
Dl director Iriciuc Ionel – Nu îl folosim pe drumuri, îl transportămn cu trailerul şi
îl folosim acolo unde este necesar.
Dl consilier Bica Dănuţ– Închirierea prin ce procedură o organizaţi.
Dl director Iriciuc Ionel – Licitaţie.
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 cu o abţinere ( dna consilier Doru Olimpia ).
S-a adoptat hotărârea nr. 91.
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- XXIX Trecându-se la punctul XXIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2016 pentru activitatea Consiliului
Județean 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 92.

- XXX –
Trecându-se la punctul XXX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
rectificarea 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.
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 2 abţineri ( dna consilier Doru Olimpia şi
dl consilier Bulf Cornel )
S-a adoptat hotărârea nr. 93.
- XXXI –
Trecându-se la punctul XXXI al ordinii de zi - Diverse - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
La Diverse mi-aş permite eu să vă informez faptul că aseară am venit dintro delegaţie oficială pe care am avut-o în Savoie împreună cu domnul Nicolae
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Velcea şi cu doamna Roxana Stoenescu, ocazie cu care timp de două zile am
ajuns la un acord, ce am dorit să continuăm, o tradiţie veche de peste 20 de ani
privind înfrăţirea Savoie cu judeţul Argeş. Am avut în vedere 4 aspecte, la primul
aspect este vorba de consolidarea administraţiei publice, aici s-au convenit printre
altele schimburi de experienţă, tinând cont de condiţiile specifice ale fiecărui judeţ
legat de legile naţionale, acolo sunt șapte vicepreşedinţi, fiecare preşedinte de
comisie are rang de vicepreşedinte de zonă, de Consiliu Judeţean. Am convenit de
asemenea o economie montană şi vreau să-l salut pe şeful Salvamontului care este
în sala, sunteţi aşteptat în continuare în parteneriat cu districtul Savoie, cu celebra
canisă pe care o promovaţi, chiar m-au întrebat cum sunt şi ce fac câinii. Un alt
punct de vedere a fost legat de asistenţa socială şi de sănătate şi am dorit
continuarea tradiţiei şi a parteneriatului, ştiţi foarte bine parteneriatul cu
DGASPC-ul care durează de atâţi ani dar şi pe partea de sănătate dânşii fiind
implicaţi în parteneriat cu spitalul Brădet. Am făcut marţi seara o vizită la un
celebru spital din regiune, eu ca medic am fost uşor cutremurat, am fost mândru
să le spun că noi suntem cu mult mai bine organizaţi, vă dau un singur exemplu,
pe o secţie care însemna aproximativ 30 de paturi, erau copii, adulţi, bărbaţi şi
femei, şi cu patologii diferite. Văzând treaba aceasta am crezut că sunt foarte
multe persoane auxiliare, supraveghetori care să prevină anumite chestiuni pe care
le intuiţi şi dumneavoastră şi mi-au spus că sunt trei supraveghetori pe zi şi doi
dupa-amiază, le-am spus cum avem noi organizarea şi acestei a porţiuni din
sistemul medical, ne-au dat dreptate şi i-am încurajat să vină să vadă în România
cum se face spitalizare de zi, cum se face şi în regim de ambulatoriu şi cum
nevrozele se tratează la domiciliu şi câte şi mai câte. Un alt reper a fost cel legat
de tineret şi de cetăţenia europeană. Aici am făcut o schimbare mai curajoasă de
macaz şi doresc să vă informez, dl preşedinte Tecău ştie, s-a mers cu judeţul
Argeş în parteneriat cu Haiti şi cu Senegalul. Am convenit ca fiecare partener
respectiv noi cât şi Savoia trebuie să aibă pe cont propriu politicile de alianţă,
adică dânşii doresc numai cu anumite ţări, eu pot să fac şi cu alte ţări, adică să nu
îngrădim un alt parteneriat cu o terţă ţară, district, parteneriatul privind
condiţionalitatea, şi au fost de acord. Urmează ca în noiembrie spre şfârşit de an,
o delegaţie să vină în Argeş, punctual pe GAL-ul de la Rucar, unde se va continua
din primavară acestui an o intenţie de parteneriat pe zona GAL-ului respectiv
Rucăr- Dâmbovicioara-Dragoslavele. Cam acestea au fost discuţiile, n-a fost
implicat niciun efort financiar.
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Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, vreau să vă prezint o
situaţie şi dacă puteţi să ne informaţi şi pe noi, nu acum. La Topoloveni partidele,
inclusiv Partidul National Liberal au un contract încheiat de mai mulţi ani, de 20
de ani poate, cu sediul de la acea clădire care este în patrimoniu şi administrată de
Consiliul Judeţean. Viceprimarul oraşului Topoloveni şi-a permis să vină să
ameninţe colegii noştri, ca într-o oră să elibereze acel spaţiu, având în vedere că
noi avem contract cu Consiliul Judeţean. Atât timp cât noi nu am votat, a fost
pusă pe ordinea de zi dar a picat la vot de două ori acea administare de către
consiliul local Topoloveni acelui spaţiu, eu cred că nu poate cineva să încalce un
contract între alte două parţi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ne vom informa şi în următoarea şedinţă
vom da un răspuns. Am regretul că încă o dată constatăm nişte consecinţe ale unui
demers care trebuia făcut la timpul lui.
Dl consilier Jinga Valerian – Domnule Preşedinte, o intervenţie scurtă, mulţumim
domnului Mărăşoiu pentru struguri şi pentru must. Obiceiul acesta bun de a ne
îndulci ar trebui să-l căpătaţi şi dumneavoastră, domnule Preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – N-a avut efect.
Dl consilier Jinga Valerian – Vreau să atrag atenţia asupra stării foarte proaste a
drumurilor judeţene, trebuie să luăm măsuri. Iar punctul 3, domnule Preşedinte,
PSD-ul şi-a propus cumva ca 25% din electoratul acestui judeţ să fie suprimat?
Vă mulţumesc foarte mult.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Toate deciziile se iau pentru toţi
concetăţenii. Vă doresc o după-amiază plăcută.
Dl consilier Bica Dănuţ – Domnule Preşedinte, am o propunere de final de
şedinţă. V-aş ruga ca proiectele de hotărâri să fie postate în timp util, cel mai
târziu joi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ştiţi foarte bine că a fost o situaţie
excepţională.
Dl consilier Bica Dănuţ – În regulament scrie că în termen de 5 zile înainte de
şedinţă, v-am rugă să se vina la comisie în cunoştinţă de cauză.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Am reţinut. În încheiere mi-aş permite ca
în numele dumneavoastră să felicităm pensionarii, fiind Ziua Internaţională a
Pensionarilor în data de 1 octombrie. Noi am organizat, Consiliul Judeţean, pe 1
octombrie ora 12.00, două corturi, unul va funcţiona lângă teatru, altul aici în
Piata Milea, iar in regim de gratuitate se poate lua o tensiune şi o analiză privind
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nivelul de glucoză iar după-amiază orchestra noastră, cu ce avem noi mai bun,
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