CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 11 decembrie 2017,
în şedinţa extraordinară 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, fiind absenţi motivaţi dna consilier judeţean
Badiu Mariana şi domnii consilieri judeţeni Drăguţoiu Dan, Miuţescu Adrian şi
Tică Manuel, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept dl Voica Ionel, secretarul Judeţului Argeş şi
din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al unităţilor
subordonate: 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 Araxy Negoşanu, manager
interimar Centrul Cultural Judetean Arges, dl Popescu Cornel manager al
Muzeului Judeţean Argeş, dl Bratu Gabriel, manager interimar Centrul de Cultură
Brătianu, dl Sachelarie Octavian, manager Biblioteca Judeţeană Argeş.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, şedinţă extraordinară de
astăzi, trebuia să o facem de săptămâna trecută, dar nu din cauza noastră nu s-a
făcut, iar pentru început vă propun să păstram un moment de reculegere în
memoria celui care a fost Regele Mihai. Mulţumesc. Avem 3 proiecte pe ordinea
de zi, este vorba de Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general
și a Devizului ofertă pentru obiectivul de investiții Modernizare pe DJ 659A
Bradu-Costești, km 5+060-9+744, L=4,684km, orașul Costești, județul
Argeș, al doilea proiect este legat de rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2017 si al treilea punct este actualizarea
statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești. Proiectul ordinii
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de zi îl supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva?
Este cineva împotrivă? Nu.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Devizului general și a Devizului ofertă pentru obiectivul de investiții
Modernizare pe DJ 659A Bradu-Costești, km 5+060-9+744, L=4,684km, orașul
Costești, județul Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Doamna director veniţi aici!
Dna director Nicolau Alina – Este vorba de proiectul de la Pârvu Roşu în
lungime totală de 4, 682 km unde avem de pus pe platforma drumului un strat
de 15 centimetri de piatră spartă şi 11 centimetri de asfalt, racordările cu
drumurile laterale însemnând 11 podeţe tubulare, semnalizarea rutieră şi
marcajele.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Pentru ce ai solicitat?
Dna director Nicolau Alina – Pentru tot drumul, să-l terminăm la anul. Am
demarat lucrarea acum. Am reuşit să turnăm 1 kilometru.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi nu la mulţi ani. Adică s-a făcut 1
kilometru.
Dna director Nicolau Alina – Da şi în primăvară continuăm lucrarea.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Sunt întrebări ? Vă rog!
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Nu este un reproş, este o
constatare tehnică. Mi se pare suma de proiectare cam mică, nu este 30% din
valoare?
Dna director Nicolau Alina - Când putem să mergem pe mai puţin, mergem şi
pe mai puţin.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Fără rabat de calitate.
Dna director Nicolau Alina – Dar proiectul a fost reactualizat, este o diferenţă
asta.
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Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion - Reactualizat domnule consilier, am negociat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Faţă de proiectul iniţial evident că a fost
reactualizat, pentru că nu puteam să mergem pe proiectul vechi, nu ai ce să
faci, respectăm legea.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Să nu mai facem proiecte cu 1015 ani ţinute prin sertare.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – De acord cu dumneavoastră.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Dacă nu mai sunt alte întrebări, vi-l
supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva? Este
cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 310.

- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2017 Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Doamna Mocanu poftiţi aici în faţă! Spuneţi-ne şi nouă despre ce este
vorba.
Dna director Mocanu Carmen – Avem O.U.G. nr.83/2017 privind rectificarea
bugetului de stat si H.G. nr. 830/2017 privind alocarea unei sume din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. La prima, la ordonanţă avem 3852
mii lei din care 1578 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a
copilului, 1300 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizaţii, alte sporuri în bani
şi hotărâri judecătoreşti, 974 mii lei pentru învăţământ special. Iar la H.G. nr.
830/2017 avem 1914 mii lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Având în
vedere ponderea mare a susţinerii activităţii de asistenţă socială din bugetul
local, care a fost peste 10%, propunem virarea sumelor de la capitolul 68, la
capitolul 51 şi 84. Noi am susţinut în timpul anului mai mult de 10 % conform
legii şi acum redistribuim suma la capitolul nostru, la capitoliul 51 şi 84. Avem
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o adresă de la Direcţia de Sănătate Publică Argeş cu influenţe la trimestul 4 de
514 mii lei pentru UAMS-urile judeţului. Decizia nr. 12 şi Decizia nr.15 a
şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arges prin care ni se
repartizează cota de 20% pentru susţinerea UAT-urilor, în special pentru
achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor
de infrastructură, care necesită cofinanţare locală. La Decizia nr. 12 avem 1460
mii lei iar la Decizia nr.15 avem 1133 mii lei. Această sumă este propusă
pentru distribuire în anexa nr. 4 după analiză şi identificarea lucrărilor rămase
de executat, avem şi arierate, finanţarea lucrărilor de investiţii în învăţământul
preuniversitar, modernizări, reabilitări la şcoli, la grupuri sanitare, alimentări
cu apă, dispensare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Pe aceiaşi logică pe care am avut-o de
când am fost investiţi, ca priorităţi, sănătatea, educaţia şi infrastructura.
Dna director Mocanu Carmen – Cota de 27% de 2096 mii lei din decizia nr.
15 a fost distribuită în funcţie de solicitări, de urgenţele subordonatelor, la
Spitalul Vedea , la Spitalul de Pediatrie Piteşti, la Spitalul Vedea avem o sumă
de 101 mii lei pentru un studiu de fezabilitate, pentru cheltuieli de funcţionare,
iar la Pediatrie la fel.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Daca s-a rezolvat problema cu
medicamentele pentru că s-a solicitat iniţial pentru 3 luni medicamente, o
eroare.
Dna director Mocanu Carmen – O eroare şi s-a rectificat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Întrebări din sală? Vă rog.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Nu este o întrebare, ci cu o
completare, mii lei da.
Dna director Mocanu Carmen – Mii lei da, mi-a scăpat, dar rectificăm.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - La Spitalul de Pediatrie au fost
multe probleme în ultimul timp şi nu mă refer la cele medicale, deşi aş putea,
mă refer la cele tehnice, pentru ce au cerut bani?
Dna director Mocanu Carmen – Pentru utilităţi şi cheltuieli de funcţionare.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Şi pentru ISU şi pentru stingeri
incendii.
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Dna director Mocanu Carmen – Probabil, ele sunt la capitolul 20, la cheltuieli
materiale.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Haideţi să prioritizăm, dacă tot
cer bani, aici le dăm ca de Crăciun, cadouri la toţi. M-am uitat pe anexa 2 sau
3, cadouri de Moş Căciun, câte 50.000, câte 60.000 şi să fie toţi mulţumiţi. Nu
este un buget făcut pentru a finaliza cum am discutat acum 2 saptămâni, una,
două, trei lucrări care sunt pe final aşa cum a propus domnul Preşedinte.
Dna director Mocanu Carmen – Vă referiţi la anexa 4? La anexa 4 erau UATuri.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – La UAT-uri. Păi am înţeles la
Spitalul de Pediatrie am dat pentru utilităţi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Dacă îmi permiteţi mie două precizări.
Spitalul de Pediatrie este în renovări, în extinderi noi am aprobat şi blocul
alimentar şi absolut tot. Deci în această fază n-ai cum să ceri nefiind finalizată
situaţia, numărul 1. Numărul 2, partea profesională eu m-aş feri să o comentez,
ştiu şi de intenţii, şi de mitingul format din 6 persoane de sâmbătă, ordonaţi
special de o anumită formaţiune, nu mă bag. Problema este că e momentul, sau
vă reamintesc că suntem colegi şi ca şi medic legist îmi permit să vă spun, să
lăsăm praxisul şi cei care au grija de reglementare şi de supravegherea
praxisului să-şi facă treaba. Şi eu pot să-mi dau cu presupusul, că este talent şi
sport naţional românul să-şi dea cu părerea. Orice dubiu de malpraxis, să lăsăm
organismele abilitate să-şi spună cuvântul. Sunt şi dosare penale deschise, ca
moarte suspectă, există şi colegiul medicilor, hai să îi lăsăm să avem răbdare
să spună profesioniştii şi organismele abilitate. E uşor să aduni 5-6 sau 50-60.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, PNL nu a
încurajat nimic la Spitalul de Pediatrie şi nici nu comentez, eu vorbeam de
chestia cu incendiu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Treaba cu incendiul nu aparţine
Spitalului de Pediatrie, treaba cu incediul a fost în curtea Spitalului de Pediatrie
şi este apanajul evident şi direct al CEZ-ului. Şi CEZ-ul cu scuzele de rigoare a
avut termen până duminică, adică până ieri după-amiază, să reglementeze. Nu
există nicio implicare, nici administrativă din conducerea executivă a noastră,
legată de Spitalul de Pediatrie, asta vă spun foarte clar. Iar treaba aceea, că am
împărţit la toţi ca Moş Crăciun, da, aveţi dreptate, nu vă pot contrazice, dar
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două, trei, cum am hotărât, având 96 de lucrări, fiecare comună are spre
finalizare şi mai are nevoie de bani de a finaliza. Asta este şi raţiunea a fost să
dăm cât se poate la fiecare să-şi mai micşoreze datoriile pe lucrări începute şi
validate de noi. Dacă erau 5 şi am dat la 5 şi trebuia să dau la 3, era o discuţie,
dar repet domnule preşedinte, uitaţi-vă, cu excepţia câteorva care nu au
solicitat, la toţi am dat ca să fim părinţi pentru toţi.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – A fost o constatare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Vă mulţumesc şi eu am simţit nevoia să
fac o precizare la constatarea dumneavoastră. Poftiţi.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Eu voiam să întreb, la anexa 4, cine
a făcut această repartizare. Cine şi-o asumă? Pentru că am auzit expresia asta
,,aşa a votat consiliul judeţean,,. Noi votăm o propunere făcută de preşedinte,
de administrator.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule presedinte, este vorba de o
propunere pe care o supunem dezbaterii, aparatul tehnic…
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Cine şi-o asumă domnule
Preşedinte?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aparatul tehnic a venit cu propunerea
aici după o discuţie prealabilă cu noi, cei care suntem în faţa dumneavoastră,
venim cu propunere, dacă e bună, e proasta, merită discutii.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – N-am spus că n-o votam. Vrem să
ştim cine a făcut-o. Este cu aprobarea dumneavoastră.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Cu aprobarea propunerii în plen, supusă
dezbaterii, e logic. Nu puteam să spunem nu aveţi aprobarea ca să fie propusă,
dispoziţia şi proiectul de pe ordinea de zi sunt semnate de Preşedinte.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – La noi în general se diluează aşa.
Noi nu avem pe nimeni care să raspundă, să-şi asume un lucru. Domne eu am
făcut-o.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – Proiectul e semnat de preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, orice proiect de
hotărâre este semnat de cineva, iar ordinea de zi este semnată de cineva.
Mulţumesc că m-aţi înţeles. Alte comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre
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aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva. Este cineva
împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 311.

- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
În acest moment la Spitalul de Urgenţă Piteşti este o delegaţie mixtă de la
Viena, pentru radioterapie, pentru buncăr şi din partea conducerii Ministerului
Sănătăţii, motiv pentru care din conducerea spitalului nu a fost nimeni. Ce pot
eu să vă spun, este legat de o reactualizare care face obiectul aprobării unui
post de brancandier. Atât este, după cum probabil aţi şi sesizat.
Comentarii? Obiecţii? Dacă nu, vi-l supun sprea aprobare. Cine este pentru?
Vă mulţumesc. Se abţine cineva. Este cineva împotrivă. Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 312.
Este un pas important astăzi 11 decembrie pentru că vom parafa cu
certitudine Centrul Regional de Radioterapie. Vreau să mulţumesc tuturor
celor care au dovedit că suntem împreună indiferent de coloratura politică la
evenimentul organizat de consiliul judeţean vineri seară şi ca să fiu sincer
mulţumesc şi celor care n-au fost. Vă doresc o după-amiază plăcută.
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.30.

P R E Ş E D I N T E,
Constantin Dan MANU
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SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :

Eftene Diana ___________________
Jinga Valerian___________________
Iacşa Aurel ____________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
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