CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 08 ianuarie 2018,
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 29, fiind absenţi motivaţi dna consilier judeţean
Turturoiu Maria Liliana şi domnii consilieri judeţeni Drăguţoiu Dan, Miuţescu
Gheorghe Adrian, Nicolaescu Marius Florinel, Tică Manuel şi Tudor Mihail 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. La mulţi ani! Să avem parte
de sănătate în primul rând şi de vreme şi de vremuri mai bune, după sufletul
nostru. După cum vedeţi suntem în vechea casă, uşor restilizată, ocazie cu care
vreau să felicit pe toţi colegii din aparatul tehnic care s-au implicat, cu bani
foarte puţini, rezultaţi din sponsorizare, aşa cum o ştim cu toţii că am aprobat-o
în precedentele şedinţe. Aşa cum v-am anunţat la ultima şedinţă din decembrie a
fost nevoie şi iată că este nevoie de o şedinţă extraordinară pe care astăzi o
facem, de ce, pentru că în temeiul legii trebuie să hotărâm pe anumite proiecte
absolut urgente şi necesare judeţului până la apariţia şi a bugetului şi până la
şedinţa ordinară. Ordinea de zi aşa cum aţi luat la cunoştinţă are şase puncte şi
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vă întreb dacă există obiecţii, dacă sunt comentarii legate de ordinea de zi. Dacă
nu, v-o supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva?
Este cineva împotrivă? Nu. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în
anul 2018. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Ştiţi foarte bine ca la fiecare început de an consiliul judeţean a făcut
acest gest. Sunt întrebări? Sunt detalii pe care doamna Mocanu ar putea să vi
le dea? 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. 1.
- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Muzeului Județean Argeș a imobilului ”Casa Dinu Lipatti”.
- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Este vorba de un lăcaş de cultură care la sfârşitul lunii decembrie şi în
prima săptămână cu perioada scurtă de zile lucrătoare s-au finalizat
demersurile, avem inclusiv intabularea şi pentru a nu mai comenta şi a da
drumul ca să intre, repet în temeiul legii, la toate procedurile administrative,
la acest proiect vă propun un amendament mai exact art.1 o să sune: se aprobă
darea în administrare Muzeului Judeţean a imobilului Casa Dinu Lipatti situat
în comuna Leordeni judeţul Argeş inclus în domeniul public al judeţului
Argeş la Secţiunea 1 – Bunuri Imobile, Capitolul 3 - Muzeul Judeţean şi
identificat conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe scurt,
ordinea de zi lansată iniţial prevedea numai darea în administrare. Or ca să dai
în administrare unei subordonate cum facem noi, trebuie întâi să o introduci în
domeniul tău public, este lesne de înţeles. Vă rog să fiţi de acord şi cu acest
amendament. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă? Nu.
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 2.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a
Buldoexcavatorului Komatsu model WB93S – 5 echipat cu atașamente de lucru,
aflat în patrimoniul Județului Argeș . - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun sprea 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. 3.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș
R.A. a Motocompresorului portabil cu șurub cu generator de curent și accesorii
Kaeser M31 și a Ciocanului rotopercutor SDS Max aflate în patrimoniul
Județului Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun sprea 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. 4.
- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2017 din
excedentul bugetului local. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Ni s-a spus de către Direcţia Economică că după ce am terminat
şedinţa ordinară, în ultimele zile, dacă am înţeles eu bine doamna Mocanu,
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au mai existat anumite proceduri economice care trebuie însuşite şi preluate
de către consiliul judeţean. Doriţi explicaţii? Comentarii? Vă rog.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Câteva întrebări pentru
elucidare. Care este excedentul per total?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Scuzaţi-mă domnule preşedinte, dna
Mocanu, vă rog luaţi loc.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Aş vrea să încep cu 2. Finanţele
Argeş au trimis astăzi văd că pe data de 8 adresa către consiliul judeţean şi
noi avem şi astăzi în dezbatere acest punct. 3. Care este deficitul sau este
excedent la secţiunea de funcţionare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, o să am o
rugăminte, puneţi etapizat să primim şi răspunsurile ca să fie doamna director
în masura să vă răspundă.
Dna director executiv Mocanu Carmen – La întrebarea privind extrasul de
cont. Noi zilnic primim extrase de cont şi conform ordinului 3244/2017
acesta se primeşte zilnic până pe data de 9 astăzi inclusiv se fac regularizările
în Ministerul Finanţelor şi din calcul a reieşit un deficit pe secţiunea de
dezvoltare deoarece veniturile n-au fost la nivelul cheltuielilor, noi am folosit
excedent, a trebuit să-l rambursăm conform Ordinului şi Legii Finanţelor
publice art. 58 şi după aceasta regularizare se acoperă definitiv deficitul din
excedentul anului 2017 pe care încă noi nu-l avem într-o sumă sigură, ni se
vor da extrase de cont numai ale excedentului şi vi-l vom prezenta în şedinţa
următoare dacă doriţi.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – La secţiunea funcţionare
avem…
Dna director executiv Mocanu Carmen – Avem excedent.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - Excedent?
Dna director executiv Mocanu Carmen - Da.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Şi această diferenţă acoperă
deficitul de la dezvoltare?

4

Dna director executiv Mocanu Carmen – Deficitul acesta se acoperă din
excedentul anului 2017 per total. Avem excedent per total. Pe secţiuni avem
excedent la Funcţionare şi deficit la Dezvoltare iar per total avem excedent.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Ultimele două întrebări. Cât
previzionaţi acum că va fi excedentul net al consiliului judeţean şi doi,
întrebarea de bază aceasta era, deficitul acesta foarte mare pe Dezvoltare din
ce a reieşit?
Dna director executiv Mocanu Carmen – V-am spus deficitul reiese din
neîncasarea sumelor de la bugetul de stat, de la alte sume rezultate din
valorificarea unor bunuri care vin în rate, deci nu vin toate odată . Am vândut
nişte spaţii dar banii vin eşalonat în ani şi prin lege putem acoperi veniturile
ca să fie la nivelul cheltuielior din excedent pe care dumneavoastră le-aţi
aprobat în cursul anului pe fiecare obiectiv în parte numai la secţiunea de
dezvoltare.Iar estimativ, nu mă angajez să vă dau o sumă exactă, în jur de 26
de milioane de lei excedentul anului 2017, iar acesta se cumulează cu soldul
anului 2016, excedentul anului 2016 care este undeva la 100 de milioane de
lei.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulţumim, domnule preşedinte. Alte
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. 5.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea activităţilor organizate de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile
subordonate cu ocazia Zilei de 24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Române. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Spre informarea domniilor voastre, în perioada 23-24 ianuarie, vrem să
debutăm în judeţul Argeş cu festivităţile şi cu ceea ce considerăm că este
absolut necesar la ceas de Centenar. Mai exact în 23 ianuarie, doamna
Negoşanu n-ar fi mai bine să veniţi, să ne informeze direct sursa. Vă rog!
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Dna manager Negoşanu Araxy – În data de 23 ianuarie la orele 15:00, ne-am
propus să debutam seria manifestărilor dedicate Centenarului la Conacul
Goleştilor, acolo unde va avea loc un simpozion pe tema Marii Uniri.
Simpozionul va fi urmat de un spectacol pe care de această dată îl organizăm
la Casa Sindicatelor pentru că este un spaţiu mult mai generos iar în data de
24 ianuarie urmează lansarea unui film realizat de doamna Hossu Longin la
Vila Florica. Puţin dacă vreţi vă pot dezvolta despre spectacol, aici îi avem
invitaţi pe Nicolae Furdui Iancu şi pe Veta Biriş, plus Doina Argeşului, doi
solişti de la noi, în persoana doamnei Daniela Cernea şi domnul George
Nedelea. Vor mai evolua Mihaela Piţigoi şi un grup vocal Flori Argeşene de
la Scoala Populară de Arte şi Meserii şi grupul vocal Doruri Muscelene şi
foarte important vom avea o participare a unui grup care are în componenţă
şi un membru din Basarabia, este un grup pe care l-am văzut atunci când am
fost invitată la aniversarea celor 5 ani de la Casa de Cultură Bascov.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Şi ca alte precizări,
vreau să mulţumesc domnului director Iustin Dejanu aici de faţă pentru că cel
puţin pe mine m-a convins şi sper să vă convingă şi pe dumneavoastră că
debutul trebuie făcut la Goleşti, de ce, pentru că acolo există tronul pe care
toţi regii au stat şi există şi biroul de pe care toţi regii au semnat acte istorice.
Şi în acest considerent, am făcut demers ca debutul să-l facem acolo unde
inclusiv Regele Ferdinand a semnat acte istorice şi a stat pe tronul regal.
Legat de 24 ianuarie, doamna Hossu Longin termină în 14-15 ianuarie
documentarul Ion I.C. Brătianu, ministrul care era în funcţie la vremea
respectivă şi pe această cale îi mulţumesc domniei sale că a ales Argeşul ca
să facă premiera acestui film documentar la el acasă. Trei şi ultima chestiune,
legat de acest eveniment şi pe toată perioada Centarului, judeţul Argeş,
consiliul judeţean, va avea un nou logo judeţean care sunt convins că vă v-a
plăcea şi mai mult decât atât cuprinde şi respectul pentru valorile naţionale
dar şi îndrăzneaţa afirmaţie pe care Nicolae Iorga a făcut-o la un moment dat
România de la Argeş. Mai sunt alte comentarii? Vă rog!
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Credeţi că ne vom încadra în bugetul
alocat?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Evident că da. Dacă este nevoie pentru
Centenar îl discutăm la momentul respectiv. Sunt convins că şi grupul de
consilieri judeţeni liberali vor fi alături de noi toţi pentru imaginea judeţului.
Mulţumesc.
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Dl consilier judeţean Nae Eugen - Şi eu vă mulţumesc.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Domnule Preşedintele şi biroul
lui Armand Călinescu de la Direcţia Agricolă ar trebui urmărit să fie într-un
muzeu. Referitor la suma pe care trebuie să o aprobăm, aproape 50.000 de
lei, ea este doar pentru evenimentul din 24 sau pentru toate 3 de acolo şi
înţeleg că sunt cheltuielile mai mult cu plata soliştilor sau instrumentiştilor.
Şi o recomandare, aş dori, văzând si acest ordin de mărime , ştiind sau
intuind că vor fi multe evenimente în 2018, prin bugetul pe care îl vom
aproba, să fundamentaţi de la început toate cheltuielile pentru tot ce înseamnă
asemenea spectacole, nu să facem câte 2-3 extraordinare de acum în colo, cor să fie multe evenimente ca să aprobăm aceste sume.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc, ce pot eu să vă spun,
înseamnă că, cei de la Cultură au termen până luni, de azi într-o săptămână,
să creioneze evenimentele de-a lungul anului care vizează Centenarul. Ce pot
să vă spun cu precizie că la momentul dat, mai exact cu ocazia Centenarului,
deci la debutul Centenarului de la Golesti, simbolic vom aprinde o flacără în
semn de respect pentru cei decedaţi şi care au fost pe front în primul razboi
mondial şi această flacară aprinsă la Goleşti va merge prin fiecare localitate a
judeţului şi cu recomandarea dacă se poate şi în plan naţional, ca să trezim, să
reamintim cât de important a fost momentul întregirii de neam a Primului
Război Mondial. Avem în calcul să stăm de vorbă cu primarii, să-i încurajăm
şi în acest sens mâine aşa cum ştiţi ne vom vedea şi cu ei, ocazionat fiind o
altă discuţie, ca să-i încurajăm şi să ne prezinte până pe 19 ianuarie
propunerile pe care ei le doresc să le facă să puncteze de fapt urmaşii eroilor
din Primul Război Mondial. Şi vreau să mulţumesc încă o dată şi domnului
director Sachelarie ca şi domnului director Cornel Popescu pentru că am avut
o surpriză plăcută, aceea că în Bibliotecă, mă rog ca şi în Muzeu, avem un
album făcut de un profesionist cu toţi eroii care au participat din judeţul
Argeş pe sate şi sunt mii. Ocazie cu care mâine la întalnirea cu primarii am
dat şi vom da listele pe fiecare comună să repereze urmaşii şi ne gândim şi
toate la timpul respectiv, în prima şedinţa ordinară cum aţi precizat vom
creiona principalele evenimente în aşa fel încât la fiecare localitate atunci
când dânşii consideră că este momentul optim împreună cu consiliul local,
să decernăm o diplomă legată de centenar şi un eveniment specific la
Cimitirul Eroilor sau de ce nu la fiecare cruce din sat pe care sunt scrise
numele celor care s-au jertfit pe câmpul de bătălie din Primul Război
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Mondial. Deci iată că sigur va fi nevoie de sume importante. Aştept cu
maximă curiozitate ceea ce se propune din partea departamentului de Cultură
ca evenimente şi din localităţi, Înălţarea, Ziua Eroilor şi nu în ultimul rând
luptele de la Mateiaş. Vrem să punctăm foarte tare şi să nu mi-o luaţi în nume
de rău, mă simt mândru că sunt şi muscelean, nu numai argeşean şi vrem să
punctăm şi să redăm ţării locul pe care judeţul Argeş îl merita şi la momentul
Primului Război Mondial. Avem cu ce ne mândri. Alte întrebări, 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. 6.
Vă reamintesc stimaţi colegi că mâine sunteţi invitaţi la 11.30 în această
sală, ocazie cu care va veni în faţa noastră conducerea Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi vom
semna un contract pe fonduri europene cu domnul ministru Marius Nica şi
bineînţeles aşteptăm întrevederea şi cu domnul ministru Paul Stănescu
Ministrul Dezvoltarii privind detalii legate de PNDL 2 şi de tot ceea ce ne
frământă pe noi la nivel de judeţ Argeş. 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

SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :

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