CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27 aprilie 2017,
în şedinţa ordinară 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 34, fiind absentă doamna consilier 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
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 Ţurcanu Sorin, şef Serviciu Audit Public Intern, dl Iacob
Marian, manager Spitalul de Psihiatrie ,,Sfânta Maria,, Vedea, dl Voicu Constantin,
manager Spitalul de Recuperare Brădet, dl Şchiopu Valentin manager interimar
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dna Boţoghină Cristina, manager
interimar Centrul de Cultură Brătianu, dl Dejanu Justin, manager al Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, dl Popescu Cornel manager al Muzeului
Judeţean Argeş, dl Sachelarie Octavian, manager Biblioteca Judeţeană Argeş, dl
Macovei Adrian, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, dl Badea Marian, director general al Direcţiei Generale
pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, dna Ciocănău Niculina, consilier Preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua! Avem 2 colegi întârziaţi, doamna
consilier Doru Olimpia şi domnul consilier Vasilescu Victor. Suntem statutari, iar
ordinea de zi a fost discutată în comisii.
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
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unanimitate. Înainte de citirea ordinii de zi, au anunţat că nu vor participa la vot şi
se vor abţine următorii consilieri judeţeni: dl Enache Viorel, dl Dumitrache Radu, dl
Tudose Nicolae, datorita faptului că au un interes personal în problema supusă
dezbaterii.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 6 martie 2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
Supun la vot procesul verbal - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
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 17 martie 2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
Supun la vot procesul verbal - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
Procesul verbal mai sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 30 martie 2017. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
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Supun la vot procesul verbal - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
Procesul verbal mai sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.

- IV –
Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea plății cotizației către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K5, K6 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aţi primit informaţii la nivel de comisii, au fost iniţial mai multe GAL-uri,
pe parcurs nu a mai fost interes din partea acestora, motiv pentru care singura
solicitare a fost cea din partea Gal Muscel.
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. 105.

- V–
Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul PRO Social. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Ca principiu, este de discutat, dar nu acum. Ar trebui să facem o diferenţă
între abţinerea de la vot şi neparticiparea la vot. Aş ruga serios Direcţia Juridică,
pe domnul secretar, să ne lămurească, pentru că abţinerea înseamnă totuşi
participarea la vot, şi ar fi bine ca noi să ne lămurim ca să nu existe probleme
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indiferent de coloratura politică, pentru că suntem consilieri. Vă rog să ne
lămuriţi până la şedinţa viitoare, să ne spuneţi un punct de vedere legal şi
temeinic. Mulţumesc.
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 Viorel).
S-a adoptat hotărârea nr. 106.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale la nivelul județului
Argeș, pe anul 2017. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia 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. 107.

- VII –
Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea necesarului de hrană, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, precum și sume de
bani pentru nevoi personale pe categorii de vârstă pentru copiii/tinerii care
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beneficiază de măsuri de protecție specială. - 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. 108.
- VIII Trecându-se la punctul VIII 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.
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 Dumitrache Radu)
S-a adoptat Hotărârea nr. 109.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Teatrului Al. Davila Pitești. - 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?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( dl consilier Tudose Nicolae ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 110.

- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 83/30.03.2017 privind
înființarea Centrului Cultural 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. 111.

- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice,
ştiinţifice şi sportive pe anul 2017, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul
Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate, precum şi a nomenclatorului de materiale
ce vor susţine aceste activităţi- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia 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. 112.
- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea nominală a consilierilor județeni ca membri în comisiile Adunării
Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice.
- Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Aş dori să vă fac o precizare, a fost şi recomandarea la nivel de comisii, sunt
titulari şi supleanti, ideea este că noi nu dorim să facem o separare clară în fapt a
titularilor de supleanţi. Şi de la situaţie la situaţie, în funcţie de oportunităţi şi de
punctele de vedere care se vor dezbate în aceste adunări europene, pot participa şi
supleanţii în numele titularilor. Nu este o rigiditate maximă ca numai titularii să
participe. Acesta este anunţul pe care eu am ţinut foarte mult să vi-l fac.
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. 113.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
activități non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005 pentru anul
2017 și a metodologiei de acordare. - 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.
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Dl consilier Postelnicescu Marius – Referitor la acest punct, ştiţi că în ultimii ani
au fost foarte multe discuţii şi mă refer la discuţii ce ţin de evaluarea proiectelor
depuse de competitor, aş dori ca până să se deschidă această sesiune de concurs, de
proiecte, executivul să se mai uite încă o dată pe criteriile de acordare, iar când se
va înfiinţa comisia de evaluare, aceasta să stabilească nişte principii, să nu mai
avem contestaţii, şi pe domenii de cultura, de tineret, de sport, aşa cum s-au dat
banii şi nu pe toată această sumă sau ponderea ei majoritară să se reflecte doar pe
strângerea de gunoie de pe cursul apelor, cum era mereu, şi aşa mai departe.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Cu această menţiune pe care şi eu o
recomand şi cred că toată lumea o susţine,
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. 114.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acordul Județului Argeș pentru înstrăinarea unei cote părți dintr-un cabinet medical
- Dl Preşedinte
ce a făcut obiectul vânzării în condițiile OUG nr. 68/2008.
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. 115.
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- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unor spații cu destinație de activitate comercială.
- 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. 116.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unui spațiu situat în incinta Spitalului de Recuperare Brădet. - 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 117.
- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Centrului Cultural Județean Argeș a imobilului ”Grădina de
vară”. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Am considerat necesar să-l dăm acestei instituţii pentru că va beneficia şi-l
va administra Centrul Cultural Judeţean şi Grădina de Vară şi nu era normal ca
Teatrul să gestioneze lucrările care se fac acolo şi implicit sursele financiare. Am
stat de vorbă cu conducerea teatrului, chiar a insistat şi ne-a rugat să facem această
mutare şi s-a bucurat să-l preia Centrul Cultural.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Am uitat să întreb la comisie şi întreb acum,
noi mai devreme am votat organigrama , statul de funcţii, modificări la Teatrul
Alexandru Davila, preluăm acest active, nu este necesară poate şi modificarea prin
upgradarea cheltuielilor de personal poate şi de capital pentru Teatrul Alexandru
Davila, adică nu trebuie salariaţi care să lucreze?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, acolo nu sunt salariaţi,
acolo sunt nişte funcţii libere, în numar de 14, la teatru. Plecând şi Fanfara, plecând
şi corul Ars Nova, am solicitat ca din cele 14 funcţii care sunt nebugetate în acest
moment, şi vacante, 5 să meargă către Centrul Cultural, urmând a fi bugetate la o
rectificare atunci când se vor scoate posturile şi vor trece prin consiliul judeţean.
Vă mulţumesc pentru înţelegere.
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.118.

- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș, pentru Centrul de Evaluare Primire Urgențe Pitești, a unui autoturism aflat în
patrimoniul 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?

10

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. 119.

- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judeţene.
- 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. 120.
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş
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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 121.
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- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor ce se vor aplica începând cu anul
fiscal 2018. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1,K2, K3, K4, K5, K6 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. 122.

- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2016 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. 123.
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-XXIIITrecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 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 Bulf Cornel Cătălin– Domnule Preşedinte, la anexa 5 sunt programaţi
nişte bani pentru acel drum, de la baza sportivă, sunt două sume acolo, 364.143,
am cerut un deviz estimativ sau o antemăsurătoare să ştim şi noi pe ce se duc aceşti
bani. Mi s-a spus că o găsesc pe site, n-am găsit decat suma, antemăsuratoarea din
spate nu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Deocamdată nu s-a scos la licitaţie.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Dar pentru licitaţie ne trebuie o antemăsurătoare,
cât asfalt punem, facem sau nu parcări.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ba da, se fac şi parcări.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Şi atunci aprobăm banii fără să avem nişte
antemăsurători, nişte cantităţi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Doamna Mocanu, vă rog.
Dna director Mocanu Carmen – Aceste sume sunt repartizate UAT-urilor,
respectiv comunei Budeasa şi ei sunt cei care scot la licitaţie întreţinerea şi
repararea drumurilor, noi acordăm aceste sume din cota de 20%.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Eu am discutat cu domnul primar iar acesta
spune că drumul o să-l coste în jur de 12 miliarde. Cum a ajuns la 364.143 lei de la
Consiliul Judeţean?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier judeţean, cota noastră
este aceasta, iar celelalte comune vin cu cota lor, aceasta fiind o altă problemă.
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Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Nu aceasta era problema domnule Preşedinte,
primarul putea să dea o adresă, 364.143 lei şi în baza acelei adrese o aprobam, dar
să fie ceva aici.
Dna director Mocanu Carmen – Noi avem adresele.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, conform legislaţiei nu
impunem.
Dl consilier Tudor Mihail – Ei au un studiu de fezabilitate făcut pentru drumurile
acestea ori s-au gandit ei că o să coste 12 miliarde?
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – La nivelul UAT-urilor există.
Dl consilier Tudor Mihail - Pai acest lucru, dacă exista, trebuia să ne prezinte acel
studiu de fezabilitate.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion - Conform legii ei sunt obligaţi după, noi o să mai
repartizăm sume de bani, noi cerem înainte o antecalculaţie pentru sumele pe care
le repartizăm? Nu. Le cerem justificarea banilor repartizaţi.
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 un vot împotrivă ( dl Bulf Cornel Cătălin).
S-a adoptat hotărârea nr. 124.

-XXIVTrecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea denumirii traseului şi modificarea lungimii DJ 503 Lim. Jud. Giurgiu –
Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele, km 98+000-140+034,L=42,034 km, pe
teritoriul judeţului Argeş. - 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?
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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. 125.

-XXVTrecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea lungimii DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popeşti - Izvoru - Recea Cornăţel - Vulpeşti (DN 65 A), km 110+700 - 136+695, L = 25,995 km, pe teritoriul
județului Argeş. - 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 în unanimitate.
S-a adoptat hotărârea nr. 126.
-XXVITrecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Diverse.
-XXVI-ITrecându-se la punctul XXVI-I al ordinii de zi - Informare privind activitatea
Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş pe anul 2016. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Domnule Secretar, vă rog.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Raportul Comisiei pentru Protectia Copilului pe anul
2016, din date statistice rezultă la măsuri de protecţie specială, cazuri noi în număr
de 87, măsuri de protecţie specială, cazuri existente în sistem în număr de 72, măsuri
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de protectie specială –reevaluari în număr de 3365, avizare şi atestare asistenţi
maternali profesionişti în număr de 114, certificate grad de handicap în număr de
2060 din care grav 997, accentuat 404, mediu 659 şi uşor 22.
-XXVI-IITrecându-se la punctul XXVI-II al ordinii de zi - Informare privind
activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş – Analiză comparativă 2015 2016.- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Domnule Secretar, vă rog.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel - La punctul 2 avem o analiză comparativă în ceea
ce priveşte Comisia pentru Protecţia Copilului în anul 2015 şi 2016, constatăm din
analiza aceasta o uşoară creştere în ceea ce priveşte certificatele în grad de
handicap de la 1946 la 2060. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi eu vă mulţumesc domnule Secretar.Tot la
Diverse, doresc să vă informez că aş vrea să fim o echipă de consilieri judeţeni
pentru că în perioada 3-5 mai Consiliul Judeţean este implicat în activitatea
Salonului Inovaţiei şi Creativităţii Elevilor din Argeş, care se va desfăşura sub
auspiciile Universităţii din Piteşti, în aula mare a universităţii. Vor fi în jur de 1000
de participanţi, vor fi 20 de secţiuni, se vor oferi premii, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar, ocazie cu care ar fi foarte bine dacă putem să participăm, cel
puţin vineri de dimineaţă să putem vedea şi noi competiţia şi rezultatul ei. Cu
acestea fiind spuse vă doresc după-amiază plăcută.
Dl consilier Tudor Mihail – Domnule Preşedinte, numai puţin vă rog. Aţi spus că o
să ne prezentaţi o informare cu privire la A.D.I. Molivişu şi la acea adresă, pe care
din păcate în comisie am văzut-o doar puţin pe ecran. Mi s-a spus că este secretă.
Nu văd ce poate fi secret.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu este secretă.
Dl consilier Tudor Mihail – Atunci de ce nu ne-aţi prezentat-o şi nouă.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog să mă ascultaţi. Am preferat să o
prezentăm în comisii, la care fiecare consilier judeţean să aibă acces. Eu cred că s-a
prezentat în fiecare comisie punctul de vedere al ITRSV.
Dl consilier Tudor Mihail – Dar nu ni s-a prezentat să o vedem, să o citim.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Doriţi să aveţi o copie, să o fotografiaţi?
Dl consilier Tudor Mihail – Exact.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Nu. Cu aceasta vă doresc o după-amiază
plăcută.
Dl consilier Tudor Mihail – Am înţeles. O voi face în scris, vă rog să consemnaţi în
procesul verbal.
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.30.
∗ Domnul consilier Vasilescu Victor a sosit după începerea şedintei.

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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