CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 octombrie 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 judeţeni sunt prezenţi 31 de consilieri, absentând motivat domnii
consilieri judeţeni Postelnicescu Marius Dorel, Şerban Constantin, Ştefan Adrian
şi Tudor Mihail, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă a participat de drept dl Voica Ionel, secretarul Judeţului Argeş şi
din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al unităţilor
subordonate: dna Ciobanu Alisa Simona, director 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 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, dna Iagăr Elena
manager Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dl Bratu Gabriel, 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, dna Molfea Adriana, manager interimar
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dna Ciocănău Niculina, consilier
Preşedinte.
Înainte de citirea ordinii de zi a anunţat că nu va participa la vot şi se va
abţine ca urmare a faptului că are un interes personal în problema supusă
dezbaterii domnul consilier judeţean Pîrvu Marius, la punctul nr. 12 de pe
ordinea de zi – Hotărârea nr. 273.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, suntem statutari şi pentru
început aş dori să fac câteva precizări. Mai întâi, de Sf. Dumitru, aş dori să îi
urăm un sincer ,,La mulţi ani” domnului director Edi Dumitru Ciocnitu. A doua
informare, astăzi la ora 11 am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi am semnat contractul pentru
Spitalul Judeţean, care înseamnă consolidare, modernizare, în valoare de
aproximativ 79 de milioane lei. A treia informare, consultându-mă şi cu echipa
pe care o avem la etajul 4 şi cu colegii din partea tehnică, am considerat absolut
necesar să fim solidari cu suferinţa doamnei Elena Manea, cu drama prin care
domnia sa trece. Ştiţi foarte bine la ce mă refer. L-am rugat pe domnul doctor
Enache, ca preşedinte al Comisiei ProSocial, să facă diligenţele necesare ca şi
consiliul judeţean, în temeiul legii, să poată să doneze pentru a ajuta la drama
medicală sau drama stării de sănătate pe care domnia sa o traversează în acest
moment şi vă propun ca fiecare dintre noi, care doriţi şi care puteţi, ca persoane
fizice, ca şi consilieri judeţeni, să facem un gest simbolic. Eu îl voi face. Vă
mulţumim!
Aşa după cum cunoaşteţi ordinea de zi, discutată şi în comisiile de specialitate,
are un numar de 18 efectiv, 19 capitolul Diverse. Dacă sunt obiecţii legate de
ordinea de zi? Dacă nu, v-o supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc.
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Nu.
-ITrecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28.09.2017. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii?
Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă
se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Nu.
Procesul verbal mai sus menţionat a fost aprobat în unanimitate.
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-II –
Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 09.10.2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii?
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 Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 17.10.2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii?
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.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii
regulate în vederea eliberǎrii licenţelor de traseu. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Înţeleg că, la comisii, cum este şi comisia K5, s-a făcut un amendament,
în sensul introducerii în cuprinsul art.1 din hotărâre sintagma ,,şi a
licenţelor de traseu”. Vi-l supun spre dezbatere şi spre aprobare cu acest
amendament. Sunt 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.

3

S-a adoptat Hotărârea nr. 265.

- VTrecându-se la punctul V 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.
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. 266.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
numirea a trei membri în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei
Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisiile K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Sunt trei propuneri, vă rugăm să poftiţi aici, ştiu că unul dintre domni
întârzie, este în trafic, vă rog frumos veniţi aici să vă vedem, o scurtă
prezentare, că ne face bine la toţi. Domnul Albu, că aţi venit primul, poftiţi,
prezentaţi-vă.
Dl Albu Nicolae – Bună ziua, mă numesc Albu Nicolae, lucrez la Registul
Auto Român din 1993 şi în continuare tot acolo sunt.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Dumneavoastră?
Dl Crasan Vergil - Bună ziua, mă numesc Vergil Crasan, sunt inginer de
profesie, sunt directorul unei societăţi comerciale care are obiect de
activitate lucrări tehnico-sanitare şi de instalaţii din 1999.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este în ordine, din motive obiective
cel de-al treilea nominalizat întârzie.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Domnule Preşedinte, aş putea şi eu să
intervin?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Da, cum să nu, vă ascult!
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Fiţi amabil, dumneavoastră sunteţi nou,
pentru prima dată propus. Singura mea rugăminte, să nu faceţi ce a făcut
domnul de la Mioveni.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Probabil că după şedinţă îi veţi spune
ce a făcut din punctul dumneavoastră de vedere. Mulţumesc! Alte
comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc.
Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu. Felicitări şi la treabă!
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 267.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea achitării cotizației pentru A.D.I. Molivișu pe anul 2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Dezbatut în comisii, obiecţii în plen? Vă rog!
Dl consilier Miuţescu Adrian – Domnule Preşedinte, vreau să profit şi eu de
ocazie să le transmit celor care poartă nume de Dumitru ,,La mulţi ani”! sau
celor care aveţi rude, prieteni, cunoştinţe, soţi, soţii şi aveţi în seara aceasta
fericita ocazie de a sărbatori ziua numelui.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu mă duc pe Dimitrie cel Nou
domnule consilier, care este mâine seară, este şi vineri.
Dl consilier Miuţescu Adrian - Foarte bine, nu vreau să aduc în discuţie
cotizaţia aceasta pentru A.D.I care cred că este necesară şi trebuie dată mai
departe până vedem ce se poate face acolo. Vreau să aduc însă în discuţie ce
vrem să facem cu proiectul acesta până la sfârşit, eu am mai ridicat o dată
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problema când a fost echipa această nouă propusă pentru conducera A.D.I şi
am zis că trebuie să îi ajutăm, trebuie să fim constructivi pentru a finaliza
acest proiect. Problema pe care o pun dânşii, pentru că evident ei nu pot face
altceva decat să spună că încearcă să facă ceva şi noi să îi ajutăm şi i-am
întrebat în comisie cam cât ar trebui să ne mai coste lucrarea de acolo pentru
a o putea finaliza, prima etapă, şi a o putea pune în funcţiune. Am primit un
răspuns, că ne-ar trebui vreo 15 milioane de euro. Lei? Eu am înţeles euro
atunci. Bun, 15 milioane de lei, e mai bine. Şi am întrebat cât ar dura
lucrarea pentru a fi întra-adevăr pusă în funcţiune şi inaugurat. Am înţeles
că aproximativ 1 an de zile, aşa mi s-a spus acum câteva luni, dar eu am zis
cu bătaie un 1 an de zile pentru că am zis că urmează iarna, nu se pot face
lucrări, în fine. Şi acum întreb conducerea consiliului judeţean, pe domnul
preşedinte, putem într-adevăr susţine financiar această lucrare şi noi
consiliul judeţean să ne angajăm că vrem şi avem determinarea să o
terminăm, să ajutăm să o terminam? Eu de exemplu sunt de acord să o
facem.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mă bucur nespus.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Şi cred că şi colegii mei din echipa
consilierilor liberali sunt de acord pentru a o face. Problema este, haideţi să
o facem, părerera mea este că oamenii sunt încă cu semn de întrebare, acolo
au avut probleme, cei care au fost înainte sunt cu sabia lui Damocles
deasupra capului, s-a schimbat proiectul, s-a modificat, nu le mai discutăm
pe acestea pentru că ar trebui să o facă cei care sunt în măsură să verifice să
facă acest lucru. Noi trebuie să spunem şi aş vrea şi din partea
dumneavoastră poate că aţi discutat asta în echipa dumneavoastră, dacă
avem determinarea şi vrem să finalizăm acest proiect şi să o facem o dată şi
să găsim soluţia de a fi hotărâţi pentru a finaliza acest proiect.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulţumesc. Domnule consilier,
decizia este asumată de echipa care este la conducerea consiliului judeţean
încă de anul trecut. Nu încape îndoială vis-a-vis pe ce cale ar trebui să
mergem. Soluţii financiare exista la nivel de consiliu judeţean, deci fără
echivoc, problema este că, consiliul judetean este într-un A.D.I alături de
încă trei localităţi, fiecare cu cotizaţia şi cu cota parte asumată de către
consiliul judeţean şi de către consiliile locale şi mai mult decât atât pentru a
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fi o transparenţă şi mai mare şi pentru a fi o comunicare şi mai bună din
partea noii echipe care este la A.D.I Molivişu, am hotărât împreună cu
echipa de la etajul 4 ca la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean să
prezinte o informare corectă şi concretă, de unde plecăm, unde vrem să
ajungem, etapizat. Începând de luna viitoare poate că n-ar fi rău şi vom
stabili de comun acord, poate la 3 luni să avem o situaţie informală privind
modul de desfăşurare, dificultăţi, probleme. Cea mai stringentă problemă
este legată de bugetul funcţionării, nu bugetul de investiţii, pentru că mai
este nevoie de avize, de alte lucruri, dacă vreţi şi de plăţile salariale, de
autorizaţii şi aşa mai departe, care se fac din bugetul de funcţionare şi aici
venim în faţa dumneavoastră şi vă solicităm această aprobare. Peste 30 de
zile, în luna noiembrie, va fi o informare, foarte pragmatică, foarte detaliată,
ce se întâmplă şi unde vrem să ajungem. Alte întrebări?
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Domnule Preşedinte, noi PMP-ul, de data
asta, o să votăm, de obicei noi am fost împotrivă, dar aş dori de la
dumneavoastră, având în vedere că cele 3 comune nu şi-au depus cotizaţia
întreagă, peste 30 de zile poate să ne aducă şi o informare, o eşalonare, cum
doresc dânşii să-şi completeze această cotizaţie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulţumesc mult domnule
consilier, aveţi totală dreptate sau parţial dreptate, cu excepţia Arefului,
celelalte două localităţi nu au depus. Arefu este la zi, ca şi consiliul
judeţean. Să fiţi convins că în 30 de zile, deci la următoarea şedinţă, se vor
rezolva şi aceste chestiuni. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, vi-l
supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă?
Dl consilier Drăguţoiu Dan - O abţinere.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - O abţinere. Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere. (dl consilier judeţean
Drăguţoiu Dan )
S-a adoptat Hotărârea nr. 268.
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- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului
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. 269.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
atribuirea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Pitești a unui teren
în suprafață de 412 mp, situat în Pitești, str. Aleea Spitalului, nr. 36. - 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. 270.
- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeș a unor spații situate în imobilul din str. Garoafelor, nr. 6, Pitești.
- 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. 271.
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- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acceptarea donației Casa Memorială “Dinu Lipatti”. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Comisia 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. 272.

- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie
“Sfânta Maria” Vedea . Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia 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 o abţinere ( dl consilier judeţean
Pîrvu Marius ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 273.

- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 169/29.06.2017
privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Restaurarea Galeriei de Artă Rudolf
Schweitzer - Cumpăna - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului
cultural, a parteneriatului cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și a
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cheltuielilor legate de proiect, în etapa contractuală. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Comisia K1, K5, K6 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Spre corecta informare a dumnevoastră de la punctul nr.12 veţi vedea
până la punctul 17, ştiţi că am făcut şi şedinţe extraordinare legate de acest
demers şi Doamne ajută, să nu mai facem, este nevoie de rotunjirea la zi a
sumelor financiare, într-un proiect după cum aţi văzut la comisie, trebuie să
aprobăm şi să votăm în plen astăzi 45 de bani, nici cel puţin 1 leu, dar unde-i
lege, nu-i tocmeală. 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. 274.

- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 170/29.06.2017
privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Conservarea și Consolidarea Cetății
Poienari Argeșˮ și a cheltuielilor legate de proiect, în etapa contractuală. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K5, K6 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. 275.

- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - .Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 171/29.06.2017
privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Restaurarea Muzeului Județean Argeș Consolidarea, Protejarea și Valorificarea Patrimoniului Culturalˮ, a
parteneriatului cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și a cheltuielilor
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legate de proiect, în etapa contractuală.- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisia K1, K5, K6 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. 276.

- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - .Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 174/07.07.2017
privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman
–Popești – Izvoru – Recea – Cornățel – Vulpești (DN 65A), km 110+700136+695, L=25,995 km, com. Popești. Izvoru, Recea, Buzoești, Jud. Argeș”, în
etapa de evaluare tehnicofinanciară. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisia K1, K5, K6 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Vă dau o veste bună. Astăzi la ora 9.30 am fost la Expo Indagra, ca
reprezentant al ADR Muntenia Sud, in calitate de preşedinte în execuţie,
avem şi noi un stand acolo şi domnul director Liviu Muşat mi-a dat o veste
foarte bună. Se pare că în câteva zile va veni la Piteşti şi vom semna acest
proiect pe fonduri europene care înseamnă o lungime de peste 27 de km,
care porneşte din partea de sud şi merge spre centrul judeţului. 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. 277.
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- XVII –
Trecându-se la punctul XVII 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.
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.278.

- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş,
pentru trimestrul IV 2017. - 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. 279.

- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi – Diverse - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Vreau să vă mulţumesc la modul sincer, este prima şedinţă şi sper să nu
greşesc, în care cu excepţiile tehnice, s-a votat în unanimitate. Este un lucru
bun, înseamnă că au fost proiecte bune, amplu dezbătute şi în comisii. Vă
mulţumesc tututor. La Diverse, dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu,
La mulţi ani de Sf. Dumitru, distracţie plăcută.
12

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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