CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25 mai 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 vicepreşedinte Brătulescu
Simona-Mihaela, 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 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, dna Araxy Negosanu, manager interimar Centrul Cultural
Judetean Arges, 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 Badea Marian
director general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, dna
Ciocănău Niculina, consilier Preşedinte. Înainte de citirea ordinii de zi, au anunţat
că nu vor participa la vot şi se vor abţine următorii consilieri judeţeni: dl Enache
Valentin Viorel, dl Bulf Cornel Cătălin, la punctul 14, dl Tică Manuel la punctele
4 şi 5, datorită faptului că au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Bună ziua! Hristos s-a Înălţat! În şedinţa
ordinară de astăzi avem un singur absent motivat, este vorba de doamna
vicepreşedinte Brătulescu Simona, avem cvorum, aţi luat la cunoştinţă de ordinea
de zi. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, o supun spre aprobare. Cine este pentru? Dacă
se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă. Nu. Ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 27.04.2017. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
Eu aş avea o obiecţie dacă îmi permite aparatul tehnic, niciodată eu nu mă
exprim ,,Sărut mâinile’’ ci pur si simplu ,,Sărut mâna’’. Rugămintea mea este
să fim mai riguroşi şi mai atenţi în ceea ce scriem. Dacă nu sunt obiectii,
Supun la vot procesul verbal - cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă
este cineva împotrivă?
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 11.05.2017. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
Supun la vot procesul verbal - cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă
este cineva împotrivă?
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 licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent, pentru
servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe
trasee județene. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre - cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 131.
- IV –
Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Argeș R.A. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre - cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere (dl consilier Tică Manuel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 132.
- V–
Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public
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și Privat al Județului Argeș R.A. întocmite la data de 31.12.2016. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K2, 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, aş dori să se explice
aici, colegilor şi nouă, cum s-a ajuns la această pierdere care durează de mai
mulţi ani.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Este vorba de Regia de Patrimoniu. Cu
voia dumneavoastra vom ajunge imediat.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Atunci am să intervin aici, nu voiam să o
fac, mă scuzaţi, unii dintre noi mai trebuie să se şi documenteze, nu să râdem în
spate. Aş dori o situaţie foarte precisă din partea consiliului de administraţie
pentru luna următoare privind situaţia încasărilor şi plăţilor către instituţiile de
cultură subordonate consiliului judeţean pe care această regie le face în fiecare
an şi banii pe care îi primeşte de la consiliul judeţean sau care se varsă la
consiliul judeţean ca şi profit, să ne spună care este beneficiul acestei regii
referitor la activitate. Ştiu ca aceste instituţii de cultură au personalitate juridică,
au drepturi, au obligaţii şi chiar dreptul de a face angajări, vorbim aici de
servicii. Am fost concilianţi de 7 ani de zile să păstrăm oamenii în sistem, să nui dăm afară, cu toţii, dar dacă este să facem situaţiile acestea pe genunchi, să
mişcăm banii dintr-o parte în alta, să îi invârtim din consiliul judeţean la aceste
instituţii tip regie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Mai concret.
Dl consilier Postelnicescu Marius – M-aţi înţeles. Foarte concret, vreau o analiză
foarte clară cu acest mers al banilor între regie, consiliul judeţean şi instituţiile
subordonate consiliului judeţean.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Acest punct de vedere este în derulare şi
noi l-am analizat. Ştiţi foarte bine că analizele se fac semestrial conform legii şi
la sfârşit de semestru şi cu această menţiune,
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( dl consilier Tică Manuel).
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S-a adoptat Hotărârea nr. 133.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri R.A.
întocmite la data de 31.12.2016. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Au fost analizate în comisii, înţeleg că au fost şi anumite amendamente,
ştiu că domnul preşedinte al comisie buget dl Tudose Nicolae are să vă expună
câteva puncte de vedere. Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Tudose Nicolae – Domnule Preşedinte, pentru punctul numărul 7
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Județene de Drumuri R.A. pe anul 2017 avem un amendamentul referitor la
recuperarea pierderilor pe o perioadă de 3 ani de zile cu rugămintea ca în 30 de
zile, consiliul de administraţie împreună cu conducerea, să ne prezinte un plan
etapizat, cu sume, cifre.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte nu suntem la punctul
acela.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Fiţi îngăduitor pentru că şi eu v-am
ascultat, cu atenţie.
Dl consilier Tudose Nicolae – Referitor la punctul numarul 6 privind aprobarea
situațiilor financiare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri R.A. întocmite
la data de 31.12.2016 suntem puşi în faţa faptului împlinit, nu avem decât să
luăm act şi în calitate de acţionar putem spune impropriu, pentru că practic
suntem cei care decidem soarta acestei regii, fiecare cred că avem obligaţia să
contribuim la bunul mers al societăţii. Consiliul judetean a demonstrat-o cu
utilaje, cu punerea în funcţiune a staţiei de asfalt, cu lucrări, cu punerea în
funcţiune a celor 6 districte. Cred că fiecare dintre noi avem obligaţia să ne
punem inteligenţa la contribuţie pentru că această regie să meargă. Nu trebuie să
o lăsam la voia altora.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este în ordine. Revenim la punctul 6 dacă
mai sunt obiecţii, daca nu mai sunt, vi-l supun spre aprobare.
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Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 abţineri (dl Alecsei Gheorghe, dna
Doru Olimpia, dl Drăguţoiu Dan, dl Jinga Valerian, dl Postelnicescu Marius,
dl Miuţescu Adrian, dl Nae Eugen, dl Tică Manuel, dl Tudor Mihail, dl
Vasilescu Victor Gabriel)
S-a adoptat Hotărârea nr. 134.
- VII –
Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de
Drumuri R.A. pe anul 2017. - 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 v –a spus domnul preşedinte Tudose Nicolae, amendamentul ar
fi acela că în şedinţa ordinară din luna iunie, consiliul de admnistratie prin
preşedintele său, trebuie să prezinte un proiect, un pachet de redresare a situaţiei,
şi nu numai a situatiei, ci şi posibilităţile de redresare a regiei, cum vede dânsul,
anual, poate multianual, punctul de vedere al consiliului de admninistraţie. Şi
mai vin cu o rugăminte care cred că este bine şi vă recomand să fie amendament,
să fie un proiect de hotărâre prin care preşedintele consiliului de admnistratie să
vină în faţa noastră, să-l ascultăm, să-l dezbatem şi prin comisii, şi în plen, ca să
ştim cu toţii obiectiv ce avem şi ce îşi propune regia. Consult dacă aveţi
întrebări? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – M-am uitat pe raport şi am văzut că acesta
este fundamentat pe un cuvânt cheie, şi este folosit şi în plen şi în comisii şi în
rapoartele când este vorba de regie, cuvântul cheie se referă doar la această staţie
de asfalt, prezentată ca elementul care va salva regia. Dar nu ştim, nu este
previzionată o cifră de încasări din vinderea acestui material la terţi,
implementarea în lucrări a acestui material de la această staţie. Doi, constat
totuşi că este şi o critică, îmi permit în numele celor de la regie să spun critică, o
critică care este adusă comisiei de verificare a situaţiilor financiare care
stagnează, şi citez aici , este un circuit al documentelor foarte greoi prin care
comisia de verificare din cadrul consiliului judeţean verifică situaţiile drept
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pentru care dânşi justifică ca pe acest segment nu au încasări de 6.730.000 de lei
pe care i-ar fi pus astfel la venituri şi ar fi scăzut pierderea. De asemenea nu am
văzut, bine, colegul meu a intervenit înainte şi ca să salveze un pic aparenţele
spunând că va fi o şedinţă în care se va prezenta o strategie pentru această regie,
dar văzând desfăşurătorul la anexa numărul 5, se pare că în fiecare an avem
această pierdere care se menţine.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Doamne ajută să fie mai puţin.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Reducerea este la venituri ca şi la cheltuieli
doar de 100.000 de lei. Nu mi se pare o intenţie de reducere sustenabilă şi
serioasă atât timp cât avem la pază 800.000 de lei, avem la alte servicii şi
consumabile 225.000 de lei şi 1.234.000 de lei la alte cheltuieli. Ce înseamnă
alte cheltuieli? Probabil că o să mi se înşiruie o serie de servicii, de consultanţă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Rugămintea ar fi să avem răbdare până la
viitoarea şedinţă.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Rugămintea mea este că pe fond nu este
fundamentat un buget care chiar să încerce să ne determine să credem că se
doreşte acolo să facem treabă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aceasta a fost şi recomandarea noastră,
ca în luna iunie în şedinţa ordinară să vină punctual. Şi vreau să vă mai spun
ceva. Şi amândoi sau o bună parte dintre noi cei care am fost şi în precedentul
consiliu şi în alte consilii judeţene, consilieri judeţeni evident, într-un fel sau
altul am luat la cunoştinţă direct sau indirect de situaţia care există la regie. Şi
mai mult decât atât, sunt datorii, facturi, unde au fost finalizate, anumite
investiţii în infrastructură şi care n-au fost recepţionate, motiv pentru care
colegii ştiu de la aparatul tehnic, pentru că am zis fraţilor, majorăm salariile, ca
să avem şi performanţă. Şi stiu foarte bine că am avut în şedintele repetate cu
directorii şi cu şefii de serviciu şi în acest moment sunt în echipe mixte care nu-i
verifică numai la finalitatea actului, investiţiei, verifică în timpul ei, şi am
verificat treaba aceasta şi avem un compartiment care supraveghează această
chestiune, pentru că am avut facturi neachitate din 2014, din 2015, ca să
aşteptăm noi comisia să se ducă în 2017 să vadă că lipseşte un cm pătrat, n-am
idee ce. Nu, comisia mixtă să se ducă la faţa locului în timpul executării lucrării
să vadă e corect sau nu e corect. Şi au început să facă treaba aceasta. Am avut o
surpriză neplacută cu un pod şi la o lună de zile de când s–a finalizat, o anumită
direcţie nu s-a dus acolo să facă recepţia. Această situaţie nu se va mai întâmpla,
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şi vom supraveghea , să fiţi convinşi, noi toţi, şi preşedintele şi vicepreşedintele
de treaba aceasta. Alte obiecţii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare.
Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri (dl Drăguţoiu Dan şi dl Tudor
Mihail ) şi 8 voturi împotrivă (dl Alecsei Gheorghe, dna Doru Olimpia, dl Jinga
Valerian, dl Miuţescu Adrian, dl Nae Eugen, dl Postelnicescu Marius, dl Tică
Manuel, dl Vasilescu Victor Gabriel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 135.
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea „ Programului cu lucrări de întreținere și reparații infrastructură
rutieră pe drumurile județene” pe anul 2017. - 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 se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 136.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Nu sunt?
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, şi dumneavoastră aţi
făcut o observaţie la începutul şedintei, referitor la acel termen gramatical care
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se foloseşte, eu aş interveni aici, documentele oficiale nu sunt semnate şi nici
măcar nu apare numele unui consilier al preşedintelui, consilierul preşedintelui
poate să faca informări direct preşedintelui, nu apare pe acte oficiale.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Am înţeles.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 137.

- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş. - 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 se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 voturi împotrivă (dl Bulf Cornel
Cătălin şi dl Dima Eduard )
S-a adoptat Hotărârea nr. 138.

- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisia K1, 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 se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 voturi împotrivă (dl Bulf Cornel
Cătălin şi dl Dima Eduard )
S-a adoptat Hotărârea nr. 139.
- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 140.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești. 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.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 141.
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- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării 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 se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri ( dl Enache Valentin Viorel şi
dl Bulf Cornel Cătălin).
S-a adoptat Hotărârea nr. 142.

- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor care aparţin 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 se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 143.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Muzeului Județean Argeș a unor spații aflate în domeniul
public al Județului Argeș . - 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 se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 144.
- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosinţă gratuită Instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitești
a unor spaţii aflate în domeniul public al 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? Vă rog.
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.145.

- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea in administrare Centrului Cultural Județean Argeș a întregului imobilclădire reprezentând fostul cinematograf Lumina - 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?
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Supun spre aprobare proiectul de hotărâre– cine este pentru?
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 146.

- XIX Trecându-se la punctul XIX 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 Postelnicescu Marius– Domnule Preşedinte, am cerut în comisie o
suplimentare la comuna Poienarii de Argeş, anexa 4, pe ceea ce aţi spus şi
dumneavoastră, am hotărât şi noi în prima şedinţă din ianuarie 2017, referitor la
priorităţile investiţiilor, apă, canalizare, şcoli. Este vorba despre alimentare cu
apă într-un sat, de fapt în două sate, s-a alocat aici o sumă doar pentru arierate,
lucrări, am crezut că s-a rezolvat, faţă de suma pe care au cerut-o ei, nici măcar
jumătate n-ar reprezenta 200.000 de lei, am zis măcar 100.000 de lei.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Domnule Preşedinte, legat de comuna
respectivă, sigur că ne interesează în egală măsură pentru că suntem
administraţie, şi nu prioritizăm pe criterii politice, am dat acolo şi tinând cont de
proiectele depuse pe OG nr. 28, care pentru comuna respectivă sunt în valoare de
câteva milioane de lei noi. Nu este singura comună care necesită mai multe
investiţii în această infrastructură, care este prioritară în programul nostru de
guvernare, dar la prima rectificare îi vom ajuta, i-am ajutat şi rândul trecut, am
stat de vorbă şi cu domnul primar, dânsul vorbeşte mai mult cu mine decât cu
anumiţi consilieri de o coloratură diferită. Mie mi-a plăcut când am fost acolo,
mi-a plăcut cum lucrează, lucrează în echipă, problema care se pune este că per
total bugetul alocat comunei este cu puţin peste media bugetelor. Acesta a fost
motivul, şi la Beleti-Negreşti şi la Poienarii de Argeş. Alte obiecţii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 147
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Diverse.

Şedinţa s-a încheiat la ora 15.30.

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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