CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 15 septembrie 2017,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 13,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 35 de
consilieri sunt prezenţi 28, fiind absenţi motivaţi domnii consilieri Alecsei
Gheorghe, Drăguţoiu Dan, Glişcă Ion, Enache Valentin Viorel, Miuţescu Adrian,
Postelnicescu Marius Dorel şi Tudor Mihail, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean şi al unităţilor subordonate: dna Ciobanu Alisa Simona,
director executiv Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală, dna Mocanu
Carmen, director executiv Direcţia Economică, dl Stoicea Alin, director executiv
Direcţia Tehnică, dra Tache Andreea, arhitect şef Direcţia Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism,
dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii
Internaţionale 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 Araxy Negoşanu, manager interimar
Centrul Cultural Judeţean Argeş.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bună ziua, cu scuzele de rigoare că am
întârziat două minute, venim de la o altă şedinţă. Avem învoiţi motivat un număr
de 5 colegi de ai noştri din diverse motive, plecaţi din ţară sau cu alte acţiuni.
Şedinţa extraordinară am convocat-o în regim de urgenţă cum ne permite
legea. Suntem statutari şi am convocat şedinţa pentru un proiect de hotărâre legat
de transportul public care priveşte punctual Comuna Bascov, respectiv Proiectul
de hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Argeș nr. 246/19.12.2013 privind aprobarea atribuirii
serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate în vederea
eliberarii licențelor de traseu pentru traseele din Programul județean de
transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 01.01.2014 –
30.06.2019. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva? Nu. Ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate.
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Ştiţi foarte bine la şedinţa ordinară precedentă am aprobat 11 curse de
interes judeţean dar nu şi pe cele ale comunei Bascov. Nu-mi cereţi detalii,
detaliile le ştie domnul vicepreşedinte Mînzînă, căruia îi mulţumesc pentru că zi
de zi şi oră de oră s-a ocupat de treaba aceasta. Vrem prin acest proiect legislativ
judeţean să dăm o mână de ajutor şi locuitorilor comunei Bascov în măsura în
care putem noi, cu contribuţia noastră legală. Dacă mai sunt şi alte obiecţii? Sau
întrebări?
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Da, domnul Preşedinte, să nu mai scrie
o zi frumoasă la sfârşit după ce ne strică weekendul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Dacă nu mai sunt şi alte întrebări
vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva?
Dacă este cineva împotrivă? Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat.
Proiectul de hotarare a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 230.
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.10.
Notă – Domnii consilieri judeţeni Drăguţoiu Dan şi Tudor Mihail, iniţial întârziaţi,
au absentat de la şedinţa ordinară.

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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