CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 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 30 de consilieri judeţeni, absentând motivat domnul
vicepreşedinte Mînzînă Ion, domnişoara consilier judeţean Eftene Diana Elena şi
domnul consilier judeţean Tecău Grigore Florin, 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 Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, 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 Nicolau Alina, director Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.,
dl Sănduloiu Ion, director Serviciul Public Salvamont Argeş, dl Voicu
Constantin, manager Spitalul de Recuperare Brădet, dna Iagăr Elena manager
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dna Boţoghină Cristina, manager
interimar Centrul de Cultură Brătianu, dna Araxy Negoşanu, manager interimar
Centrul Cultural Judetean Arges, dl Dejanu Justin, manager al Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, dl Popescu Cornel, manager al Muzeului
Judeţean Argeş, dna Gheorghe Florina, manager Spitalul de Pediatrie Piteşti, dl
Sachelarie Octavian, manager Biblioteca Judeţeană Argeş, dna Stoiculescu
Anca, manager Spitalul Ştefăneşti, dl Gheorghe Aurelian, manager interimar
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dna Ciocănău Niculina, consilier
Preşedinte.
Înainte de citirea ordinii de zi au anunţat că nu vor participa la vot şi se
vor abţine ca urmare a faptului că au un interes personal în problema supusă
dezbaterii, următorii consilieri judeţeni:
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Dl consilier judeţean Enache Valentin Viorel la punctul nr. 11 de pe ordinea
de zi – Hotărârea nr. 207 şi la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi- Hotărârea nr.
219 .
Dl consilier judeţean Dumitrache Radu la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 211.
Dna consilier judeţean Radu Cristina la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 218.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius la punctul nr. 24 de pe ordinea de
zi – Hotărârea nr. 220 şi la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi – Hotărârea nr.
221.
Menţionăm că pe parcursul şedinţei ordinare au fost validate mandatele
de consilieri judeţeni ale domnilor Bănică Gheorghe şi Glişcă Ion, aceştia
exercitându-şi dreptul de vot începând cu punctul 6 de pe ordinea de zi,
respectiv punctul 7 de pe ordinea de zi.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Bună ziua tuturor, şedinţa ordinară din
31 august. Pentru început v-aş propune ca ordinea de zi, iniţial lansată şi
vazută, să o modificăm în sensul că la capitolul Diverse aşa cum am convenit
cu preşedinţii comisiilor şi cu liderii politici cu care am discutat şi repet, am
convenit, să băgam cele 2 proiecte de hotărâre privind zona metropolitană,
statutul Asociaţiei şi actul constitutiv şi al doilea proiect programul judetean de
transport persoane. Eu vin cu aceste 2 modificari. Dacă mai sunt şi alte obiecţii
legat de ordinea de zi. Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, aş dori să discutăm la
Diverse şi proiectul pe care l-a depus grupul PNL referitor la înaintarea unui
proiect document pentru Ministerul Culturii privind achiziţionarea Vilei
Florica.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Deci solicitaţi să fie un nou proiect la
Diverse. Haideţi să le votăm pe rând. Primul, 32.3 mai citesc încă o dată
Proiect de hotărâre privind Actul constitutiv și Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Pitești”. Dacă nu sunt
comentarii, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Multumesc. Proiectul
32.4, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului
județean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate in
perioada 2014 – 2019. Obiecţii?
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Dl consilier Tudor Mihail – Domnule Preşedinte, noi votăm intrarea pe
ordinea de zi, nu proiectul in sine.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Proiectul ca să intre pe ordinea de zi
primul pas. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă. Nu.
Proiectul propus de domnul Postelnicescu. Dacă sunt alte comentarii, pentru că
aş vrea să fac şi eu unul . Din partea colegilor, sunt comentarii, motivaţii? Vă
rog domnule preşedinte, ca iniţiator, domnule preşedinte Postelnicescu, eu îmi
cer scuze, dar sunteţi lider de grup.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Scuze nu eram atent, proiectul pe care l-am
depus pe data de 9 august se referă la ceea ce am afirmat în ultima şedinţă
odinară din luna iulie, privind oportunitatea achiziţionării acestui imobil pe
fondul alocat de guvern Ministerului Culturii şi mai precis Departamentul
Centenar pentru anul 2018, fonduri la care au acces unităţi teritoriale, consilii
judeţene, universităţi, instituţii de cultură pentru evenimentele ce au conotaţie
referitoare la actul istoric din anul 1918 cât şi la Marea Unire. Având în vedere
că acest Departament Centenar este la Ministerul Culturii şi are această
componenţă de peste 400 de milioane de euro pentru achiziţionarea acestor
proiecte şi termenul este 1 septembrie, aş dori să discutăm acest proiect la
Diverse prin care să solicităm Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
achiziţionarea acestui obiectiv ştiind istoricul acestor eforturi, acestor acţiuni pe
care Consiliul Judeţean le-a făcut în ultimii 4-5 ani, dar care nu sunt finalizate.
Eu zic că este un moment oportun pentru a pune în termeni mai plastici pe
masa Ministerului Culturii un proiect de-a gata astfel încât ei doar să-l
achiziţioneze. Spun acest lucru pentru că există şi o evaluare făcută de experţi,
aprobată şi de către noi, suma se cunoaşte, toate elementele sunt pro
achizitionării acestui imobil şi ar fi păcat să tratăm această şansa rapidă, uşoară,
făra alte avize şi să punem documentaţii pe care Ministetul Culturii ar trebui să
le întocmească separat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu ştiu că dumneavoastră aţi făcut şi o
solicitare scrisă în calitate de consilier judeţean şi l-as ruga pe domnul secretar
Voica să vă explice dacă este legal, oportun, un asemenea demers, de iniţiere de
proiect de hotărâre şi de punere pe ordinea de zi. Vă ascult.
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Dl Secretar Judet Voica Ionel – În ceea ce priveşte expunerea domnului
Postelnicescu privind achiziţionarea de către Ministerul Culturii a imobilului
teren şi construcţie ansamblul conacului Brătianu Florica situate în localitatea
Ştefăneşti în condiţiile art. 91 din Legea nr. 215/2001, nu poate fi supus
aprobării consiliului judeţean pentru că in competenţele consiliului judeţean nu
poate să existe sau să oblige altă entitate, Ministru Culturii, să achiziţioneze un
bun.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule secretar, problema se pune că nu
impunem noi Ministerului Culturii să cumpere, noi le dăm un proiect prin care
le aducem aminte şi îi ajutăm că au oportunitatea să cumpere. Dacă nu, aşa
cum ştim şi dacă veţi recitiţi materialul pe care vi l-am trimis, Ministerul
Culturii nu a răspuns celor 3 solicitări ale noastre, consiliul judeţean, privind
primul drept de preemţiune pe care l-au avut.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – În ce an domnule preşedinte.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Începând cu anul 2013 până în prezent.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte guvernări şi dumneavoastră eraţi la
guvernare.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Toate.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Dacă îmi permiteţi ca să depăşim acest
moment să fac şi eu câteva precizări. Eu ca persoana fizică, mă rog, ca social
democrat aşteptam ca liberali să cumpere acest obiectiv , este un mega brand
pentru fieful liberalilor, o şansă în Ştefăneştiul nostru şi în mandatul domnului
Ionuţ Vulpescu ca Ministru al Culturii. S-au demarat şi s-au făcut demersuri
privind angajamentul de preemţiune din partea Ministerului Culturii, doamna
director al Vilei Bratianu care vă poate confirma, şi două expertize solicitate şi
făcute de Ministerul Culturii. Guvernul a iniţiat în paralel, vă reamintesc că la
iniţiativa social-democraţilor şi nu a liberalilor, un act legislativ, care să treacă
prin comisii, comitete şi aşa mai departe, în Parlamentul României. În
primăvara anului acesta la iniţiativa social democraţilor s-au aliat un grup de 12
academicieni în frunte cu domnul academician Noica, paradoxal susţinând
proiectul social-democrat. Iniţiativa parlamentară a mers întâi în Senat aşa cum
trebuie, nefiind camera decizională, dar procedurile trebuiau îndeplinite, după
care a mers în Camera Deputaţilor ca şi camera decizională. Şi în Senat şi în
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Camera Deputaţilor, liberalii dumneavoastră au votat împotrivă şi uitaţi-vă pe
site şi veţi vedea şi am argument, din punctul meu de vedere tristeţe mare că
vorbim serios. Mai mult decât atât, în Camera Deputaţilor ca şi cameră
decizională trebuia să intre în penultima săptămână în plen, să fie votată,
raţiunea este una simplă, unde-i lege nu-i tocmeală, o lege trebuie pusă în
aplicare şi obligativitatea indiferent de guvernul condus politic de unul sau de
altul. Neşansa noastră a fost ca în ultimele săptămâni, Parlamentul României sa ocupat de cu totul altceva, mai exact, ştim foarte bine moţiunea de cenzură.
Pe scurt şi ca să concluzionez, este că în prima decadă a lunii septembrie dupa
ce începe perioada, deci de mâine începe activitatea, sunt garanţii ca să fie
introdusă pe ordinea de zi în Camera Deptutaţilor ca for decizional. Avem o
rugăminte, vorbiţi cu distinşii dumneavoastră colegi parlamentari PNL să facă
bine să voteze demersul social democraţilor privind achiziţionarea prin lege a
Vilei Florica ca patrimoniu naţional şi ca brand naţional. Poftiţi.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Numai puţin că se cuvine să spunem câteva
lucruri legate de ceea ce a spus domnul preşedinte. Domnule preşedinte, stimaţi
colegi, ansamblul cultural ca monument istoric Vila Florica nu este a Partidului
Naţional Liberal şi nu vrem să fie a Partidului Naţional Liberal, noi nu vrem să
se întâmple ca acolo cineva liberal sau partidul să cumpere, să facă sediu de
partid sau de altă natură. Nu, noi vrem şi am vrut şi demersul nostru este în
acest sens de a rămâne ca centru cultural, de a putea toată lumea să beneficieze
de el, nu numai noi din judeţ, ci din toată ţara, pentru că noi considerăm că ceea
ce avem noi la Florica este un obiectiv de interes naţional care nu trebuie să fie
nici al unui partid sau nici măcar a unei instituţii, ci al poporului român. Doi, eu
nu contest buna credinţă a consiliilor şi a oamenilor care au trecut pe aici şi
doresc, sau au dorit sau au spus că doresc rezolvarea acestei probleme, numai
ca trebuie să spunem lucrurilor pe nume, corect, cum s-au întâmplat şi
dumneavoastră aţi spus că demersul a fost trecut prin Senat tacit iar acolo nu sa votat nimic deci n-aveau cum să voteze.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Am vorbit de comisii domnule
preşedinte.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Eu vorbesc în plen. În plen a trecut prin Senat
tacit şi n-a fost nevoie să voteze nici social-democraţii şi nici liberalii. În
Camera Deputaţilor nu a fost introdus până în momentul acesta pe ordinea de
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zi, acel proiect într-adevăr iniţiat de câţiva senatori social-democraţi şi vreau să
reamintesc în şedinţa în care s-a votat bugetul pentru 2017, în ianuarie sau
februarie, deputaţii de Argeş, liberali de data asta, domnul Bica şi domnul
Popa, au avut amendament pe ordinea de zi, acordarea unei sume către
Ministerul Culturii, pentru a putea satisface cheltuiala de a fi asigurat aşa cum
domnul ministru Vulpescu de atunci pe buna dreptate, aşa cum ati spus, s-a
exprimat că doreşte să o cumpere. Deci n-avea cum şi liberalii n-au fost
niciodată şi nu puteau fi împotriva unui asemenea proiect. Ceea ce vreau să
spunem noi şi demersul nostru este pentru că, noi considerăm că ne cam
ascundem după şedinţe, hotărâri, decizii, pentru că aici în consiliul judeţean
ultimul consiliul judeţean înaintea noastră a făcut chiar o comisie, nu ştiu dacă
stiţi, de negocieri pentru achiziţionarea acestui centru cultural.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Îmi cer scuze nu eraţi consilier judeţean
atunci şi probabil că colegii dumneavoastră nu v-au informat privind esenţa
motivul şi realitatea comisiei de atunci, e cale lunga şi nu are sens să plicitisim .
Dl consilier Miuţescu Adrian – În orice caz acea comisie bănuiesc că s-a făcut
tocmai în intenţia cumpărării, negocierii sumei sau demersurilor pentru
cumpărare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Evident. Iniţiate tot de către social
democraţi. Asta am spus.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Domnule Preşedinte, dacă noi cerem acest
demers şi dumneavoastră faceţi ce doriţi dumneavoastră şi o cumpăraţi, eu vă
felicit şi vă mulţumesc. Asta vrem, dar mi-este teamă că nu veţi face. Eu sunt
sătul de minciunile social-democrate pe care dumneavoastră social-democraţii
le spuneţi de ani de zile pentru că acest demers este din 2013.
Dl Preşedinte Constantiu Dan Manu – Domnule preşedinte, hai să nu
politizăm. Ati avut ani buni când aţi fost şi la guvernare.
Dl consilier Miuţescu Adrian - La consiliul judeţean aţi fost la guvernare de 26
de ani.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu v-am ascultat, vă mulţumesc că mă
ascultaţi. Aţi avut ani buni când aţi fost şi la guvernare şi majoritate în
Parlamentul României şi n-ati făcut o vorbuliţă despre Vila Florica, despre ce
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vorbim? Eu m-am referit la comisiile din Senat şi din Parlament. Sunt cu
temele făcute. Nu vin în faţa dumneavoastră să vă spun că s-a votat şi a trecut
prin întârziere de timp în mod tacit în Senat. Eu n-am afirmat treaba aceasta. Eu
v-am spus colegi de ai dumneavoastră cum au votat şi v-am dovedit şi vă pot
dovedi. Numărul 3, să fiţi multumiţi şi accept anticipat felicitările pentru că
social-democraţii au iniţiat şi vor duce la îndeplinire ceea ce liberalii n-au făcut.
Trecem la vot.
Dl consilier Miutescu Adrian - Dacă vor duce, repet, vă felicit, dar tare mi-e
teamă că tot noi o să o facem.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumim anticipat. Supun spre
aprobare acest proiect de hotărâre ca să fie trecut pe ordinea de zi. Cine este
pentru? Multumesc. Vă rog să număraţi. Cine este împotrivă? Mulţumesc. Cine
se abţine? Mulţumesc. Proiectul a fost respins.
Trecem la ordinea de zi cu cele 2 proiecte de hotărâri la capitolul Diverse.
Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost completată. Cine este pentru? Dacă
este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 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 27.07.2017. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Domnul Tudor Mihail a făcut un amendament, l-am citit, comisia şi-a
însuşit.
Dl consilier Tudor Mihail – Şi mai vreau să fac o precizare, pentru că a mai fost
o discuţie aici, legat de procesul verbal, legat de modul de vot, de abţinere şi
abţinere de la vot, există patru tipuri de vot, abţinere , împotrivă şi pentru şi al
patrulea tip de vot este abţinere de la vot. Văd că se face în continuare confuzie
între abţinere şi abţinere de la vot, abţinere înseamnă că îţi exerciţi dreptul,
abţinere de la vot nu îţi exerciţi dreptul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – De acord. Cu amendamentul făcut şi
însuşit de comisia domnului Mihail Tudor.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin– Domnule Preşedinte, aş vrea şi eu să fac o
observaţie vis-a-vis de procesul verbal.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin - Vă mulţumesc. Domnule Preşedinte, la
hotărârile punctului 11 şi 12.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - La procesul verbal?
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin - La procesul verbal da, proiectul de hotărâre
arată într-un fel, hotărârea arată altfel. Ca formă, proiectul de hotărâre are 4
puncte, hotărârea şi aici trebuie să discutăm cu domnul secretar general afişat
acum pe site are 5 puncte şi sunt puţin diferite, spiritul este acelaşi, dar totuşi
în cadrul acestui consiliu noi am votat proiectul de hotărâre în 4 puncte, nu cel
în 5 puncte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este în ordine, am reţinut, vom discuta
cu domnul secretar, despre fondul problemei .
Dl consilier Tudor Mihail – De fapt nici nu l-am votat, ca să lămurim.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este în ordine. Vă supun la vot procesul
verbal. Cine este pentru? Mulţumesc. Cine se abţine? Cine votează împotrivă?
Mulţumesc. Parcă la greva japoneză participi, dar nu votezi.
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 03.08.2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Întrebări?
Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se
abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Procesul verbal mai sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.
- III –
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Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tudose Nicolae. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Sunt obiecţii? Am luat la cunoştinţă.
Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă ?
Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 199.
- IV –
Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.1/22.06.2016
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Argeş. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Este vorba de faptul că în urma votului nostru dl Tudose ne mai fiind
consilier judeţean, era ştiţi bine preşedinte al comisiei de validare şi trebuie să
refacem această comisie şi la rândul ei comisia de validare să-şi aleagă
structurile de conducere, preşedintele şi secretarul.
Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 200.
Aici este vorba de completare şi modificare, mai reiau, pentru că aici
orientarea şi nominalizarea pe care noi o facem este ca domnul consilier Bratu
Gabriel, aici de faţă, să devină membru al comisiei de validare.
Sunt obiecţii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Vă propun o pauză de 5 minute, pauză în care comisia întreagă de data
aceasta să-şi aleagă preşedintele, după care să revină.
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Comisia a procedat la exercitarea votului.
Vă propun să reîncepem şedinţa, domnule secretar aveţi cuvântul.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Preşedinte al comisiei de validare a fost ales în
urma voturilor domnul Clipici Marian.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Felicitări.
- V–
Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier județean al domnului Bănică Gheorghe. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Domnule preşedinte al comisiei de validare aveţi cuvântul.
Dl consilier Clipici Marian –Bună ziua, raportul comisiei de validare a
Consiliului Judeţean Argeş:
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este situaţie de
incompatibilitate fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului
consilier judeţean Bănică Gheorghe. Drept pentru care am încheiat prezentul
proces-verbal.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc domnule preşedinte, vi-l
supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 201.
Poftiţi să depuneţi jurământul.
Dl consilier Bănică Gheorghe – Eu Bănică Gheorghe, consilier în cadrul
Consiliului Judeţean Argeş, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1
coroborat cu art. 90 alin. 1 din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei Publice
Locale republicată şi actualizată, depun în faţa consiliului următorul jurământ:
Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce-mi
stă în puterea şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu.
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- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier județean al domnului Glișcă Ion.- Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Domnule preşedinte, vă rog.
Dl consilier Clipici Marian – Voi da citire raportului comisiei de validare a
consiliului judeţean cu privire la acest punct:
Comisia constată ca au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este situaţie de
incompatibilitate fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului
consilier judeţean Glişcă Ion. Drept pentru care am încheiat prezentul procesverbal.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Supun la vot. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva?Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 202.
Domnule coleg, vă rog să veniţi să depuneţi jurământul.
Dl consilier Glişcă Ion - Eu Glişcă Ion, consilier în cadrul Consiliului Judeţean
Argeş, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 coroborat cu art. 90 alin. 1
din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei Publice Locale republicată şi
actualizată depun în faţa consiliului următorul jurământ: Jur să respect
constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce-mi stă în puterea
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Argeş. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu.
- VII –
Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
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Comisiile K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Lucru evident generat de cei doi colegi ai noştri. Grupul PSD îl
nominalizează pe domnul Glişcă la comisia Buget-Finanţe rămânând ca această
comisie la prima şedinţă să-şi aleagă preşedintele pentru că domnul Tudose a
fost şi preşedinte, iar domnul Bănică pe locul devenit vacant în cadrul comisiei
unde a fost doamna Olimpia Doru, adică la K6. Vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva?Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 203.
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
9/06.07.2016 privind însușirea conținutului proceselor - verbale întocmite în
ședintele consiliului județean. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 204.
- IX Trecându-se la punctul IX 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:
Comisia K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Daca nu vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 205.
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- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului candidatului
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 206.
- XI Trecându-se la punctul XI 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.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere ( domnul consilier
judeţean Enache Valentin Viorel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 207.
- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș. Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
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Obiecţii? Comentarii? Ştiţi foarte bine că s-a modificat legea, anumite
instituţii nu mai puteau să facă parte din această comisie, motiv pentru
care a trebuit să facem ceea ce trebuie.
Vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine
cineva?Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 208.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 209.

- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Pitești. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 210.
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- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Recuperare Brădet. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere ( domnul consilier
judeţean Dumitrache Radu).
S-a adoptat Hotărârea nr. 211.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
“Constantin Balăceanu Stolnici” Ștefănești. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 212.
- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Teatrului ”Al. Davila” a imobilului clădire ”Teatru Al.
Davila” și a imobilului clădire ”Teatru Aschiuță”. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
De ce a fost pus pe ordinea de zi ? Pentru că trebuie reactualizat şi trebuie
încă o dată dat în admnistrarea conducerii teatrului. Vă reamintesc că acest
proiect trebuie să treaca cu 2/3 treimi şi sunt foarte curios dacă greva japoneză
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va funcţiona, dacă funcţionează şi nu avem 2/3 blocăm şi anumite instituţii de
cultură, referitor la Aşchiuţă şi la Davila. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se
abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.213.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - .Proiect de hotărâre
privind darea în folosință cu titlu gratuit Centrului Regional Pitești din cadrul
Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane a unui spațiu situat în
incinta Palatului Administrativ. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 214.
- XIX Trecându-se la punctul XIX 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.
Avem nevoie tot de două treimi şi înainte de vă prezenta votul vă spun că
este legat de demolarea unor barăci la Centrul de Diagnostic şi Tratament unde
acum se va construi buncărul pentru radioterapie. Vă dau o veste bună, sunt în
posesia avizului Ministerului Sănătăţii că judeţul Argeş este trasformat în centru
regional şi avem nevoie de aprobarea a două treimi. Să vedem, lăsăm să moară
pacienţii? Aveţi curajul să vă împotriviţi? Sau să vă abtineţi? Cine este pentru?
Multumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
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S-a adoptat Hotărârea nr. 215.
- XX Trecându-se la punctul XX 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.
Este un proiect iniţiat de către DGASPC pe la anumite centre zonale de
copii. Este nevoie tot de 2/3 vă reamintesc. Cine este pentru?
Dl consilier Tudor Mihail – Domnule Preşedinte îmi permiteţi un comentariu?
Dl consilier Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, la celălalt punct am
vrut să intervin în sensul bun.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog, îmi cer scuze, poftiţi interveniţi.
Dl consilier Postelnicescu Marius – La muzeu, la teatru şi chiar în spirit de
glumă voiam să intervin, chiar ne luaţi microfonul? La Teatrul Davila dacă dăm
în administrare, era o întrebare pentru ştiinţa mea .
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Corect, poate fi şi pentru noi toţi.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Dacă la Teatrul Davila , care preia acum tot
ce înseamnă documente pentru că ştiţi că au fost probleme cu închirierile, îşi
mai menţin valoarea de autentificare juridică? Sau o luăm de la capăt cu ele?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu domnule preşedinte, este foarte
corect, trebuie să le prelungim, ştiu, aveţi dreptate.
Dl consilier Postelnicescu Marius –Şi a doua era vorba despre spaţiul de la
Centrul de Diagnostic, să vină şi domnul Popescu de la muzeu să vadă dacă
mai găsim ceva de pe vremea Brătienilor, documente.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – La centrul de diagnostic vă referiţi.
Dl consilier Postelnicescu Marius - Da acolo, dacă tot se demolează nişte barăci
foarte vechi.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ştiţi care sunt acele barăci domnule
preşedinte?
Dl consilier Postelnicescu Marius – Da, în dreapta.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ştiţi ce a fost acolo?
Dl consilier Postelnicescu Marius – Da ştiu, lângă oncologie, am mers de multe
ori pe acolo.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, vă rog cu mare
drag, deci ştiţi foarte bine ce se găseşte acolo sau mai exact că nu se găseşte
nimic.
Dl consilier Tudor Mihail – Domnule Preşedinte daţi-mi şi mie voie ,vreau să
fac un scurt comentariu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog.
Dl consilier Tudor Mihail – Văd că din luarea dumneavoastră de poziţie şi
întărirea faptului că se votează cu 2/3 aveţi impresia că noi, consilierii din
opoziţie, cumva, ne opunem la unele proiecte de dragul de a pica acele proiecte,
ceea ce nu este adevărat. Am avut discuţia şi în şedinţa trecută cu acel…
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule coleg, aveţi totală dreptate.
Dl consilier Tudor Mihail – Să ştiţi că nu ne opunem de dragul de a ne opune.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveţi totală dreptate, am în faţa mea
numai grevă japoneză şi nu ştiu cum funcţionează această grevă japoneză şi eu
vă reamintesc că avem nevoie de 2/3 şi după ce se votează puteaţi să-mi spuneţi
ca n-ați ştiut.
Dl consilier Tudor Mihail – Să ştiţi că şi noi, cel puţin noi, consilierii de la
PAM, nu votăm împotriva intereselor judeţului şi cred că şi colegii noştri la
fel.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Este foarte corect, dovadă că nu aveţi nici
banderola de grevă japoneză.
Dl consilier Tudor Mihail – Am toată cămaşa.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 216.
- XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
preluarea în domeniul public al Judeţului Argeş a două terenuri în vederea
construirii unui nou pod pe DJ 703H Curtea de Argeş (DN7C) – Valea Danului –
Cepari –Pământeni – Rudeni – Şuici – Văleni – Sălătrucu – lim. Judeţul Vâlcea,
la km 0+597, L=152m, peste râul Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 217.

- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și a statului de funcții al Centrului Cultural Județean
Argeș. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Dezbătut în comisii, aveţi obiecţii, comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre
aprobare. Cine este pentru? Multumesc. Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere (doamna consilier Radu
Cristina )
S-a adoptat Hotărârea nr. 218.
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- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare
și funcționare ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești. Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere ( domnul consilier
judeţean Enache Valentin Viorel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 219.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești. Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Ne însuşim şi vă propun să-l votăm cu amendamentul propus de colegul
nostru aici de faţă, dl Nae, în care biroul să fie trasformat în compartiment. Alte
comentarii mai sunt?
Dl consilier Postelnicescu Marius – Mai am eu o intervenţie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Poftiţi domnule preşedinte.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Cred că a fost o omisiune la ROF, la
capitotul de buget, venituri şi cheltuieli, se menţionează că pentru meşteri
populari se încasează o taxă, în schimb la atribuţiile noului compartiment de
cercetare nu se spune că acesta eliberează atestatul pentru meşteri populari, nu
este specificat cine eliberează certificatul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Care este situaţia doamnă manager.
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Dna manager Iagăr Elena – Este bine venit amendamentul domnului consilier,
într-adevăr la capitolul de buget-finanţe este prevăzută această taxă, Şcoala
Populară de Arte încasează această taxă pentru eliberarea atestatelor, dar am
omis la atribuţiile biroului de cercetare că este permis să elibereze acest
certificat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bun, cu cele două amendamente, o dată
cu compartimentul şi cu amendamentul propus de domnul preşedinte
Postelnicescu, vi-l supun spre aprobare în ansamblu, cine este pentru?
Multumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere ( domnul consilier
judeţean Postelnicescu Marius Dorel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 220.
- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 al Școlii
Populare de Arte și Meserii Pitești. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere ( domnul consilier
judeţean Postelnicescu Marius Dorel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 221.

- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 al
aparatului propriu 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.
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Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 222.
- XXVII Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.
138/25.05.2017 privind aprobarea organigramei si statelor de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 223.
- XXVIII Trecându-se la punctul XXVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea tarifelor pentru autoutilitare transport muncitori, practicate de
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A, în relația cu Consiliul
Județean Argeș pentru anul 2017. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 224.
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- XXIX Trecându-se la punctul XXIX al ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Argeș și
Asociația Română pentru Alpinism și Explorare. Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 225.
- XXX Trecându-se la punctul XXX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2017 pentru activitatea Consiliului
Județean Argeș. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Proiectul de hotărâre se afişează pe ecran.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 226.
- XXXI Trecându-se la punctul XXXI 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.
Înainte de a veni, recunosc şi fac transparent şi colegial, un scurt
comentariu, împreună cu domnul consilier Miuţescu, care este şi preşedintele
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PNL şi cu doi primari, am vorbit şi am lămurit paşii pe care noi aşa cum
prevede Legea 215/2001 trebuie să-i facem şi am stabilit un anumit calendar cu
respectarea tuturor legilor în vigoare. Dacă nu sunt şi alte comentarii, vi-l supun
spre aprobare. Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva
împotrivă. Nu
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 227.

- XXXIITrecându-se la punctul XXXII al ordinii de zi – Diverse.
- XXXII –ITrecându-se la punctul XXXII-I al ordinii de zi - Informare privind copiii
părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativteritorială a județului Argeș în
anul 2016. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
S-a luat la cunoştinţă.
- XXXII –IITrecându-se la punctul XXXII-II al ordinii de zi - Informare privind
copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativteritorială a județului
Argeș în semestrul I - 2017 - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
S-a luat la cunoştinţă.
- XXXII –IIITrecându-se la punctul XXXII-III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Zona Metropolitană Pitești”. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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Comentarii? Vă rog.
Dl consilier Tudor Mihail – Este genul de hotărâre, care în loc să asigure o
evoluţie a noastră ca societate, asigură o involuţie, mă refer la faptul de a
asigura un transport civilizat către cetăţenii acestui judeţ şi la transportul cu
autobuze în principal, un transport asigurat de către Publitrans. Trebuie să vă
spun domnilor colegi, domnule Preşedinte, că aici o mare vină în această
situaţie neplăcută care se prefigurează o are Partidul Social-Democrat deoarece
primarii care ar fi trebuit să intre în această asociaţie de dezvoltare
intercomunitară de transport, să putem să facem un transport civilizat prin
Publitrans încă o dată, la care, eu am spus-o de mai multe ori, pe langă
comunele limitrofe ar fi trebuit să între şi Mioveniul pentru ca să terminăm
odată cu transportul acesta cu microbuze între Piteşti şi Mioveni, să dezvoltăm
o societate care să fie, prin implicarea judeţului, şi a Mioveniului,
Ştefăneştiului şi a Bascovului, o societate care să asigure un transport civilizat,
noi ce facem acum? Ieşim şi ajungem iar să facem un transport cu microbuze
înghesuit cu copiii de la şcoli care vin spre Piteşti, care vor veni până la
autogări pentru că transportul acesta nu va putea să fie asigurat să oprească în
toate staţiile Publitransului, el conform legii va trebui să ajungă în autogările
care sunt în Piteşti, cele 2 autogări, deci încă o dată spun şi îmi pare rău nu ştiu
dacă există posibilitatea de a repara ceva în acest sens, eu nu o să fiu de acord
cu aceste hotărâri cu privire la acest transport tocmai din acest punct de vedere,
pt că dumneavoastră aveaţi în mână prin faptul că aceşti primari erau primari
PSD. Până acum spuneaţi că nu este un primar PSD la Bradu, că era Florin
Frătică la Bradu şi nu vrea să intre în zona metropolitană. Acum aveţi primar şi
inclusiv la Bradu. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi eu vă mulţumesc. Sunt dator să vă
spun situaţia în ceea ce priveşte consiliul judeţean. Începând cu 1 septembrie,
deci de mâine, transportul intercomunitar, din Piteşti în zonele limitrofe, este
blocat.
Dl consilier Tudor Mihail – Păi este blocat din acest motiv. Din cauza
primarilor care nu au dorit să intre în această asociaţie de dezvoltare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Domnule consilier, eu v-am ascultat,
dacă vreţi să mă lăsaţi şi pe mine. Pentru a putea debloca această situaţie care
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este generată de faptul că municipiul Piteşti, consiliul local a hotărât să
achiziţioneze un număr important de maşini de trasnport persoane, nu mai are
voie să plece afară până nu cumpără maşinile, în jur de 70-80 de maşini.
Modificarea statutului are în vedere în primul rând acest aspect. Sigur că nu
este convenabilă pentru nimeni, să nu credeţi dumneavoastră că noi vorbim că
iată ce bine va fi pe zona metropolitană eliminând din statut transportul de
persoane. Dar am cântărit foarte bine ce facem, oferim piteştenilor şansa oferită
de consiliul local să meargă civilizat sau nu. Transporturile între localităţi sunt
moştenite din 2013 şi se duc la îndeplinire în 2019 . Noi suntem în 2017. Noi
trebuie să deblocăm sau să nu blocăm această situaţie şi atunci s-a convocat
AGA în cursul săptămânii trecute. AGA în unanimitate a votat eliminarea
acestui paragraf după care au fost hotărâri de consilii locale prin care s-a
solicitat proiectul următor şi la proiectul următor iarăşi voi fi dator şi cu toată
politeţea şi obiectivitatea să vă spun ce s-a întâmplat. Cine este pentru?
Mulţumesc . Dacă se abţine cineva? Mulţumesc.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Proiectul a fost adoptat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru, 2 abţineri
(domnii consilieri judeţeni Bulf Cornel Cătălin şi Dima Eduard Ştefan) şi
10 voturi împotrivă (domnii consilieri judeţeni Alecsei Gheorghe, Bănică
Gheorghe, Jinga Valerian, Miuţescu Adrian, Nae Eugen, Postelnicescu
Marius Dorel, Vasilescu Victor Gabriel, Tică Manuel,Tudor Mihail şi
Drăguţoiu Dan)
S-a adoptat Hotărârea nr. 228.
- XXXII –IVTrecându-se la punctul XXXII-IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind modificarea și completarea Programului județean de transport persoane
prin curse regulate cu valabilitate in perioada 2014 – 2019. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Dl consilier Tudor Mihail – Ca să nu rămână lucrurile în aer, municipiul Piteşti
putea să acceseze fonduri europene pentru achiziţia acelor autobuze şi a altor
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autobuze, cum doresc ei, dacă nu ieşeau din u.a.t cum se întâmplă acum, ceea
ce spuneţi dumneavoastră, deci numai pe Piteşti, sau dacă primarii
dumneavoastră erau de acord să înfiinţeze această asociaţie de dezvoltare
intercomuntară pe transport şi astfel puteam să avem în continuare transport.
Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Şi eu vă mulţumesc. Mai existau şi alte
variante, dacă consiliul local putea să facă o altă societate.
Dl consilier Iacşa Aurel – Dacă tot s-a trecut la punctul anterior cu discuţiile aş
vrea să vă informez şi mă văd nevoit să vă informez domnilor colegi că la
Mioveni nu mai circulă de foarte mult timp microbuze, stil maxi-taxi pentru
Mioveni - Piteşti, primăria şi primarul fiind din PSD, sunt autobuze, care sunt
de 35-40 de locuri. Deci nu mai circulă nici un microbuz spre Piteşti.
Dl consilier Tudor Mihail – Dar nu autobuze de transport local.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Voiam să întreb dacă domnul inspector şef
al Inspectoratului Şcolar Judeţean a fost chemat, consultat, în legătura cu
posibilitatea unui deranjament general, al copiilor, al elevilor, al părinţilor, în
perioada de după 12 septembrie când toate aceste microbuze din teritoriu îi vor
duce pe elevi numai în autogara sud şi în autogara nord şi vor întârzia la şcoală.
O să fie un haos vă spun. A fost consultat şi inspectoratul?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, doresc să vă
informez că paşii aceştia sunt hotărâţi de consiliul local, umează hotărârea
noastră de consiliu judeţean, după care începem alte sedinţe, pe parte tehnică
privind ducerea la îndeplinire la normalitate cât de cât privind transportul
intercomunitar. Vă rog.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Domnule Preşedinte, observaţia mea era în
completarea colegului. Ce facem pe data de 11 când începe şcoala, am găsit
soluţii? Am discutat cu colegii din comisii ieri vis-a-vis de problema aceasta şi
încă nu aveam nici o soluţie, s-a găsit ceva?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Da, eu vă spun cu toată largheţea şi cu
toată colegialitatea, avem de apucat una din două căi. Noi să blocăm
transformarea acestor trasee sau mai bine neînsuşirea lor ca trasee judeţene, şi
atunci toate traseele intercomunitare care vizează Piteştiul şi zonele limitrofe,
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toate acestea erau blocate, sau să găsim o soluţie, prin care să le preluăm noi în
urma hotărârilor de consiliu local ca trasee judeţene. După votul dumneavoastră
de astăzi urmează ca cele 11 trasee, că 11 sunt, să mergem la dialog pentru că
există cadru legal într-o faza intermediară, respect toate denumirile din lege
până la aprobarea pe licitaţia electronică ce durează mai multe zeci de zile, să
facem un traseu intermediar. Aceasta a fost soluţia pe care consiliul judeţean în
colaborare cu consiliile locale, evident de compromis în acest moment, a fost
de a evita blocarea. Ce se poate întâmpla mai departe? În Piteşti avem 2
autogări, după votul dumneavoastră de astăzi şi sper favorabil, urmează paşii
ceilalţi, cu inspectoratul şi cu transportatorii oficiali care sunt în piaţă, care şi ei
la rândul lor pe proceduri de dialogare cu autogările, cu administraţia
autogărilor, deci ne mai fiind vorba de hotărâre de consiliu local Piteşti,
negociază îmbarcarea şi debarcarea în Piteşti. Vă reamintesc că legislaţia
interzice ca trasee judeţene fără aprobare sau hotărâre de consiliu local să facă
staţii pentru îmbarcare-debarcare. Şi pe această cale eu fac apel la colegii noştri
indiferent de culoarea politică în consiliul local din Piteşti să analizeze cât se
poate de obiectiv şi impactul produs de această situaţie de provizorat şi de a
avea înţelepciunea de a găsi soluţiile cele mai bune ca impactul să nu fie
negativ. Legea spune următorul lucru, avizarea şi oprirea în staţii în interiorul
unei localităţi este apanajul exclusiv al consiliului local, noi nu ne putem
implica, noi ceea ce am făcut şi dacă vom vota astăzi, ni le-am luat la noi, se
duce în autogară debarcă şi îmbarcă. Repet apanajul este al consiliului local
Piteşti. Să le dea Dumnezeu inspiraţie să găsească soluţii prin hotărâre de
consiliu local şi pentru licee şi pentru ceea ce noi am spus aici. Vă rog.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Domnule preşedinte este important ceea ce aţi
spus la final şi vreau să vă pun o întrebare. Aţi vorbit cu domnul primar Ionică,
dacă el ca primar este de acord ca să aprobe şi să pună pe ordinea de zi ca în
şedinţa consiliului local să se facă trasee cu oprirea în staţiile din municipiul
Piteşti? Aţi vorbit cu dânsul?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, eu vorbesc de câte
ori am ocazia. şi ieri am vorbit cu domnia sa, este apasajul exclusiv al
consiliului local. Eu aştept cu maximă curiozitate ce va hotărî consiliul local.
Dl consilier Miuţescu Adrian - Care a fost răspunsul?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vreţi un dialog?
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Dl consilier Miuţescu Adrian - Care a fost răspunsul dânsului?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Analizează cele mai bune soluţii ca să
evite un blocaj şi o înrăutăţire a transportului în Piteşti. Mulţumesc. Dacă nu
mai sunt alte obiecţii vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc .
Dacă se abţine cineva? Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru, 10 abţineri
(domnii consilieri judeţeni Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan,
Alecsei Gheorghe, Bănică Gheorghe, Jinga Valerian, Miuţescu Adrian, Nae
Eugen, Postelnicescu Marius Dorel, Vasilescu Victor Gabriel, Tică
Manuel, Tudor Mihail şi Drăguţoiu Dan).
S-a adoptat Hotărârea nr. 229.
Vă doresc o dupa-amiază plăcută să fim sănătoşi şi toate cele bune.
Şedinţa s-a încheiat la ora 16.00.

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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