CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 11 mai 2017,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 15,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 35 de consilieri sunt
prezenţi 31, fiind absentă doamna consilier Turturoiu Liliana şi domnii consilieri
Miuţescu Adrian, Alecsei Gheorghe şi Stefan Adrian, 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
Ciobanu Alisa, director executiv Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală,dna
Mocanu Carmen, director executiv Direcţia Economică, dl Stoicea Alin, director
executiv Direcţia Tehnică, dl Ivaşcu Sorin, director executiv Direcţia Strategii
Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, dra Tache Andreea arhitect şef, Direcţia
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii
Internaţionale Tineret, Cultură, Învătământ, dna Rădulescu Eliza, şef Serviciu
Resurse Umane, dl Ciocnitu Eduard, director Regia de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A., dna Nicolau Alina, director Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri R.A., dl Sănduloiu Ion, director Serviciul Public
Salvamont Argeş, dl Voicu Constantin, manager Spitalul de Recuperare Brădet, dna
Araxi Negosanu, manager interimar Centrul Cultural Judetean Arges, dl Macovei
Adrian, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, dl Badea Marian, director executiv al Direcţiei Generale pentru
Evidenţa Persoanelor Argeş,dna Denisa Popescu, dna Ciocănău Niculina, consilier
Preşedinte. Înainte de citirea ordinii de zi, dna consilier Radu Cristina a anunţat că
nu va participa la vot pentru punctul 4 şi se va abţine, datorita faptului că are un
interes personal în problema supusă dezbaterii.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua! Avem 4 puncte pe ordinea de zi.
Dacă nu sunt obiecţii vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă este
cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate.
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- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aş dori să vă spun că acest proiect este absolut obligatoriu ca să putem
scoate la concurs posturile din noua organigramă. Din nefericire am sperat că o să
fie aprobat mai repede, în cadrul şedinţei ordinare din luna aprilie, la pachet cu
organigrama. Rugămintea mea este să-l aprobaţi ca să putem scoate posturile la
concurs şi să facem ceea ce ne-am propus.
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. 127.

- II –
Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea ,,Strategiei pentru eficiență energetică a județului Argeș în perioada 20162020’’. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba de eficienţa energetică, anvelopare, după cum am şi discutat, cu
toţii am fost de acord, pe de o parte unităţile sanitare, pe de altă parte instituţiile
publice, inclusiv acest sediu administrativ, pentru a putea face demersurile pe axa
POR care este deschisă, trebuie să aprobăm , nu cred că este cineva împotrivă, sunt
convins că nu.
Dl consilier Postelnicescu Marius– Domnule Preşedinte, aş dori să fac o singură
remarcă, pe eficienţa energetică, de 6-7 ani am avut nişte proiecte, pentru Spitalul

2

Judeţean, pentru Spitalul Câmpulung, Spitalul Costeşti, care nu s-au finalizat. Sunt
reluate în această strategie?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Răspunsul concret şi ferm este da, iar
Spitalul Judeţean are 4 proiecte energetice pe care o să le depună.
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. 128.

-III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului cu titlul ,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului de
Recuperare Brădet’’, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a
cheltuielilor legate de proiect. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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. 129.
- IV –
Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Consiliul administrativ
al Centrului Cultural Județean Argeș- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Conform legislaţiei în vigoare, noi trebuie să nominalizăm şi să votăm un
consilier judeţean. Propunerea noastră este doamna profesor Radu Cristina şi tot
conform legii Preşedintele consiliului judeţean are obligaţia să-şi nominalizeze un
reprezentant în consiliului de administraţie. Propunerea mea a fost doamna Denisa
Popescu, căreia îi mulţumesc că participă la această şedinţă.
Dl consilier Tudor Mihail – Domnule Preşedinte, nu sunt obiecţii, am o singură
observaţie, pe care am mai făcut-o şi cu alte ocazii. Fiind vorba de o persoană, de
doamna consilier pe care dumneavoastră o nominalizaţi, eu consider că ar trebui să
fie vot secret, indiferent că este o singură persoană. Teoretic se puteau face
propuneri, noi să facem propuneri şi pentru alte persoane. Din punct de vedere
legal ar trebui să fie vot secret.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, hotărârea îmi aparţine,
vă rog propuneţi acest amendament iar eu îl supun spre aprobare. Cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Vă mulţumesc.
Amendamentul a fost votat cu 9 voturi pentru ( Postelnicescu Marius, Jinga
Valerian, Tică Manuel, Nae Eugen, Doru Olimpia, Dima Eduard, Tudor Mihail,
Bulf Cornel Cătălin, Drăguţoiu Dan ), 21 voturi împotrivă ( Manu Constantin Dan,
Mînzînă Ion, Brătulescu Simona Mihaela, Bratu Ion Gabriel, Pîrvu Marius,
Mărăşoiu Dorin, Damian Haralambie, Dumitrache Radu, Enache Valentin Viorel,
Manole Marius, Iacşa Aurel, Manole Nicolae Marius, Eftene Diana, Radu Cristina,
Tudose Nicolae, Negoescu Vasile, Nicolaescu Marius, Clipici Marian, Tecau
Grigore Florin, Cotenescu Maria, Iliescu Gheorghe ), şi o abţinere (Vasilescu
Victor Gabriel )
Dl consilier Tudor Mihail – Nu este vorba despre amendament, este vorba de o
lege domnule Preşedinte.
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 Radu
Cristina)
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S-a adoptat Hotărârea nr. 130.
Vă mulţumesc că aţi participat la această şedinţă. O după-amiază plăcută!
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.15.

P R E Ş E D I N T E,
Constantin Dan MANU

SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA

CONSILIERI :

Eftene Diana ___________________
Jinga Valerian___________________
Iacşa Aurel ____________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
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