CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 21 decembrie 2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 14,00 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 32 de consilieri, fiind întârziată doamna
vicepreşedinte Brătulescu Simona Mihaela şi domnii consilieri judeţeni Mărăşoiu
Dorin 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, dl Voicu Constantin, manager Spitalul de Recuperare Brădet, 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, dl Macovei Adrian, director general
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dl Sachelarie
Octavian,manager Biblioteca Judeţeană Argeş, dna Molfea Adriana, 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 Bulf Cornel Cătălin la punctul nr. 3 şi nr.4 de pe ordinea de
zi – Hotărârea nr. 313 si Hotărârea nr. 314.
Dl consilier judeţean Nicolaescu Marius Florinel la punctul nr. 3 şi nr.4 de pe
ordinea de zi – Hotărârea nr. 313 si Hotărârea nr. 314.
Dl consilier judeţean Pîrvu Marius la punctul nr. 3 şi nr.4 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 313 si Hotărârea nr. 314.
Dl consilier judeţean Ştefan Adrian la punctul nr. 3 şi nr.4 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 313 si Hotărârea nr. 314.
Dl consilier judeţean Vasilescu Victor Gabriel la punctul nr. 3 şi nr.4 de pe
ordinea de zi – Hotărârea nr. 313 si Hotărârea nr. 314.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius Dorel la punctul nr. 10 de pe ordinea
de zi – Hotărârea nr. 320.
Dl consilier judeţean Tică Manuel la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 322.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua. Avem 4 colegi întârziaţi,
suntem în cvorum ( în acest timp a apărut în sală doamna consilier judeţean
Turturoiu Liliana Maria ).Este ultima şedinţă ordinară din acest an. După cum aţi
luat la cunoştinţă din comisii şi de pe site-ul instituţiei, ordinea de zi are 25 de
puncte. Dacă sunt obiecţii privind ordinea de zi? Dacă nu, v-o supun spre
aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva? Este cineva
împotrivă? Nu. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
-ITrecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 29 noiembrie 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.

-II –
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Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 11 decembrie 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 IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea protocolului de colaborare între Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Argeș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și Poliția Locală Pitești și
aprobarea bugetului de funcționare al Autorității Teritorială de Ordine Publică
Argeș, pe anul 2018. - 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 5 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Nicolaescu Marius Florinel, Pîrvu Marius, Ştefan
Adrian şi Vasilescu Victor Gabriel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 313.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului strategic pentru anul 2018 în domeniul ordinii publice la
nivelul Județului 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 5 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Nicolaescu Marius Florinel, Pîrvu Marius, Ştefan
Adrian şi Vasilescu Victor Gabriel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 314.
- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui cilindru
compactor de 8 tone cu tamburi metalici aflat în patrimoniul județului Argeș. - 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. 315.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în folosință gratuită a unor spații situate în incinta Palatului Administrativ. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Este luna decembrie, le-aţi văzut în comisii, urmează o prelungire anuală.
Poftiţi!
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Cei de la Autoritatea Electorală Permanentă
ne roagă frumos dacă putem să le mai dăm o cameră.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, mi se pare de bun
simt şi rezonabil să putem găsi o soluţie, în acest moment avem, nu ştiu dacă
două, nu ştiu dacă una, nu ştiu dacă trei locaţii, urmează să găsim soluţia ca să
putem să o rezolvăm pentru că este normal să fie aşa.
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. 316.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a unui teren în
suprafață de 370,75 mp, situat în Pitești, B-dul I.C. Brătianu nr. 62. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius – M-am uitat mai bine pe planul de situaţie,
mi se pare gardul prea lipit de grădiniţă. Eu cred că trebuie să respectăm acel
cod civil privind distanţa conform ordinului arhitecţilor. Este doar un plan de
situaţie nu ştiu cum va fi proiectul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - De acord. Direcţia Tehnică?
Dl director Stoicea Alin - În momentul în care se obţine autorizaţia de
construire.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vom ţine cont.
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. 317.
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea componenței Comisiei pentru 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.
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 318.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea stabilirea
arendei pe anul 2018. - 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. 319.

- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
rezilierea contractului de asociere pentru secția externă din comuna Aninoasa
încheiat între Județul Argeș, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti și Comuna
Aninoasa - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
A fost solicitarea domnului primar din câte ştiu, dânsul doreşte să-şi facă o
entitate folclorică acolo de substanţă.
Obiecţii? Comentarii? Dacă nu vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere. ( domnul consilier
judeţean Postelnicescu Marius Dorel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 320.
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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Comisia K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Doamna doctor Micu este aici de faţă, poate să ne răspundă la întrebări
dacă doriţi. Înţeleg că nu sunt, 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. 321.
- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor practicate de Autonomă de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș, pentru anul 2018. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisia 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( dl consilier judeţean Tică
Manuel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 322.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Argeş şi a statului de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Tigveni (CITO) precum şi modificarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Tigveni. - 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. 323.
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- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Argeș.
- 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 324.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni aferent proiectului
"Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Bălileşti,
Judeţul Argeş”.- 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu Dan si Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 325.

- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
(faza SF şi DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi,
Comuna Tigveni, Satul Bălileşti, Judeţul Argeş”. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisia K1, K2, 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu Dan si Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 326.

- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Tigveni aferent proiectului
"Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Bârseştii
de Jos, Judeţul Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu Dan si Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 327.

- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
(faza SF şi DALI) ai proiectului ”Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi,
Comuna Tigveni, Satul Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş” - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Comentarii? Dacă nu,vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu Dan si Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 328.
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- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi UAT Comuna Ciofrângeni aferent
proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna
Ciofrângeni, Judeţul Argeş. - 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu Dan si Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 329.
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
(faza SF şi DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi,
Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş”. - 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 cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu Dan si Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 330.
Dl vicepreşedinte Mînzînă Ion – Domnule Preşedinte, vă rog frumos, să înţeleg
că cei 4 colegi sunt de acord cu actuala structură a DGASPC şi nu vor respecta
un normativ european.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă rog frumos nu mai puneţi gaz pe foc.
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Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin - Domnule Preşedinte să înţeleg ca aţi
făcut inventarul înainte de Crăciun?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu!
- XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2018 a
sumelor necesare elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Argeş.
- 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. 331.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a unor spații
situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor nr. 6. - 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. 332.

- XXIII –
Trecându-se la punctul XXIII 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.
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Comisia K1 propune amendamentul de a actualiza anexele nr. 1 si nr. 2 la
prezentul proiect conform Raportului nr. 21636/ 19.12.2017.
Vi-l supun spre aprobare cu acest amendament. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 333.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Centrului Cultural Județean Argeș. Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Vă rog!
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - Domnule Preşedinte, grupul PNL
este de acord cu acest proiect dar vreau să tragem un semnal de alarmă pentru
anul viitor referitor la modul în care se va colabora cu celelalte persoane numite
cu drept de autor astfel încât să nu apară disensiuni. Ştiu povestea acelor
grupuri de dansatori, orchestra , coruri şi aşa mai departe de prea mulţi ani şi
vreau să vă gândiţi bine, consiliul judeţean, executivul, referitor la felul cum se
lucrează şi cum se va face acest transfer. Noi am votat pentru, ţinând cont că
de-a lungul ultimului an am dorit să ajustăm aceste cheltuieli.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Iată că a venit momentul.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Dar pe partea artistică trebuie să
fim foarte atenţi să nu apară nişte branduri bune, dacă sunt bune să nu dispară
sau nu apară nişte conflicte din orgoliul unora sau altora.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este foarte corect ceea ce spuneţi.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - Atât la nivel de consiliu judeţean
cât şi la nivel de persoane.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi acest lucru numai împreună atunci
când semnalăm, cu mare drag le putem discuta, le putem ajusta, dacă e nevoie.
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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 cu în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 334.
- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi – Diverse .
- XXV – I Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi – Raportul Președintelui
Consiliului Județean Argeș pentru perioada 01.07.2016 – 31.12.2017. .Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
La punctul <Diverse> este Raportul Preşedintelui care are un număr redus
de pagini, după cum aţi văzut, depăşeşte 400, pentru detalii le puteţi vedea pe
site-ul Consiliului Judeţean Argeş, secţiunea Activitate – Raport Preşedinte. Ce
pot să vă spun, încheiem un an bun şi aş fi exigent în exprimare, am spus-o şi cu
alte ocazii, 2017 este anul în care principalul obiectiv al consiliului judeţean a
fost elaborarea proiectelor şi avizarea finanţărilor. De acum încolo ne aşteaptă
probele de foc, să le transpunem, avem finanţare. Săptămâna aceasta, luni, am
fost la Bucureşti, am semnat cele 5 proiecte care mai erau de semnat, deci sunt 9
proiecte pe consiliul judeţean. Vinerea trecută am semnat primul proiect
european care înseamnă 27 de km TEN-T, care intră în judeţ pe la Popeşti şi se
opreşte la Buzoeşti, este bun de tipar Schweitzer-Cumpăna şi încercăm şi cred că
vom reuşi ca până pe 8-9 ianuarie când vrem să facem un eveniment oficial
ocazie cu care redeschidem şi sala de şedinţe a consiliului judeţean de a încheia
şi toate contractele pe fonduri europene. Vă spun, putem sta cu fruntea sus
oriunde, oricum, că noi în ansamblul nostru, consiliul judeţean, care are
mandatul în această perioadă alături de aparatul tehnic şi le mulţumesc tuturor
celor care au fost, dacă vreţi îmi cer şi scuze pentru că uneori am fost foarte dur
şi vă dau o veste bună, voi fi şi mai dur, pentru că aceste proiecte sunt în linii
mari, ştiu cât aţi lucrat şi cum aţi lucrat şi aţi lucrat bine şi cu greu până seara
târziu când ardea, şi de la o zi la altă, cu anumite precizări. Dar fiecare proiect
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din cele 9, la care adăugăm pe cele de fonduri europene va avea o echipă pe care
vrem şi noi şi am vorbit cu cei 2 vicepreşedinţi şi cu domnul secretar, să ştim
foarte clar, şef de proiect la Spitalul Judeţean pentru modernizare-consolidare e
cutare, care răspunde şi face echipă cu persoane din aparatul tehnic, şef de
echipă la Cetatea Poenari este cutare, adică noi trebuie să fim foarte atenţi şi
responsabili să ducem la implementare. Aici va fi o problemă foarte mare în
opinia mea şi de perspectivă că este nevoie alături de celelalte localităţi şi de
multe societăţi comerciale care ar trebui să fie angajate să lucreze. Dar să sperăm
că va fi foarte bine. Vorbeam de Centrul Cultural, acesta are două obiective de
infrastructură majore în 2018, este vorba de teatrul de vară, la care s-au început
lucrările, avem şi fotografii pentru cei interesaţi, vom continua şi sper să
finalizăm în acest an, cel mai probabil în vara aceasta, mai ales că este şi
centenarul, anul 2018 va fi un an foarte important privind şi centenarul. Şi
Cinema Lumina este pe procedură, nu ştiu dacă s-au încheiat procedurile apropo
de licitaţii, vedem cum facem în aşa fel încât în anul acesta 2018 să fie lucrativă
şi locaţia respectivă. Tot de cultură vorbim şi în 2017, am iniţiat şi m-am bucurat
foarte tare, că de la Piteşti, de la Goleşti a plecat respectul pentru valorile
naţionale. A fost mesajul foarte bine apreciat, foarte comentat şi ne-a făcut foarte
bine tuturor, indiferent de coloratura politică. Legat de sănătate, avem 5 mari
obiective care sunt numai în Pitesti, este vorba de modernizare, consolidarea
Spitalului Judeţean, de ce, pentru că era pe cota de avarie 2-3 ca risc seismic
după expertizări, al doilea obiectiv extinderea, pentru că modernizarea înseamnă
fiecare salon cu un grup sanitar şi atunci reducem numărul de paturi şi trebuie să
regăsim acest număr de paturi şi facem extinderea în curte înspre biserică, pentru
cei care cunosc locatia, din banii consiliului judeţean, locaţie în care va funcţiona
printre altele şi un platou tehnic de operaţii în regim cardio vascular deci foarte
important şi vreau să vă spun că s-au dat examene, avem medici care vin în
Argeş, nu care numai pleacă, deci avem invers. Doamne ajută să mai primim în
continuare medici şi în 2018. Săptămâna trecută a dat examen şi a câştigat un al
treilea neurochirug, pasăre rară, avem pe site lansat concurs pentru cardiologi,
sunt interesaţi, au depus mai mulţi dosare, avem angiograf, avem chirurgia
intervenţională care în 2017 am încurajat-o şi avem mare specialist regional şi
nu judeţean. Va veni un computer tomograf, va veni RMN, avem radioterapia,
săptămâna trecută au venit reprezentanţii Autorităţii Internaţionale de Regie
Atomică de la Wiena, au văzut locaţia, au văzut resursa umană şi au fost nu
încântaţi, ci deosebit de încântaţi pentru că se aşteptau să fim uşor sub nivelul
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centrelor universitare şi cu părere de bine şi toată lauda pentru conducerea
spitalului şi pentru toti cei care au lucrat pe acest proiect de radioterapie, am
primit felicitări pentru că avem şi radioterapeuţi care pot lucra, avem şi oncologi,
am avut o distorsiune cu secţia de oncologie privind trecerea spre pensionare a 3
medici renumiţi, dar începând cu ianuarie se reîntregeşte schema şi vom face iar
linie de garda şi vom asigura fluxul. În centrul de diagnostic şi tratament acolo
unde am aprobat demolarea barăcilor va fi un centru regional de radioterapie cu
două buncăre şi cu un aparat performant pentru a trata organele interne, iar dacă
ne va ieşi treaba aceasta, în opinia mea de doctor, am făcut cea mai bună treabă,
lăsând la o parte modernizarea, extinderea, lăsând la o parte celelalte lucruri,
acesta mi se pare cel mai important că putem salva mii de vieţi omenesti şi
asteptăm cu mare drag pe 15 ianuarie răspunsul oficial, confirmat neoficial la
Piteşti, avem şanse reale. Mai avem în derulare două fonduri europene care sunt
acreditate, este vorba de ambulatoriul de specialitate, fostă policlinică, care vine
la pachet pe de o parte cu extindere şi dotare şi al doilea mare proiect tot pe
fonduri europene care este aprobat, este vorba de Unitatea de Primiri-Urgenţe.
Acolo mai puţin ne interesează extinderea, avem nevoie şi de o oarecare
extindere, acolo modernizarea, pentru că noi avem un singur computer tomograf,
noi am semnat cu Ministerul Sănătaţii să ne mai vină pe această cale un RMN şi
un al doilea computer tomograf şi vrem să separăm apele adică în regim de
urgenţă, politraume, accidente rutiere, o criză, ceva de urgenţă, să intre pe
computerul tomograf şi pe RMN la UPU, iar actualul computer să îmi planifice
cronicii pentru că în acest moment prioritatea o au evident urgenţele iar eu
cronic trebuie să aştept 2-3 luni ca să am şansa să intru pe computer, ceea ce nu-i
corect. Va veni un alt computer tomograf la Pediatrie. Vă spun cu toată
sinceritatea avem împreună cu ce ne mândri şi stăm cu fruntea, nu sus, ci cu
zâmbetul pe buze, că putem să le dăm sănătatea şi să facem un bine nu numai
locuitorilor din judeţ ci din regiune. Pariul nostru acesta este, noi nu putem să
avem un spital regional, de ce, vă spun foarte clar, face parte din categoria 2 de
clasificare europeană, spital regional înseamnă să ai un centru medical
universitar, ceea ce în Piteşti nu s-a întâmplat şi în opinia mea nu se va mai
întâmpla, dar pariul nostru este că cel existent şi care se află oficial în categoria a
treia ca spital judeţean să fie în fapt cu servicii medicale diversificate cât cel din
clasa a doua şi atunci pe mine mai putin mă interesează că scrie spital regional,
pe mine mă interesează ce servicii medicale se fac acolo, să nu mai fie nevoie să
plec la Bucuresti, la Cluj sau să plec în alte zone pentru că aici am şi specialist
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am şi aparatură. Sigur am greşit, am făcut si noi erori, dar cel mai important
lucru este să le vezi, să le retuşezi, să le îndrepţi, să fiţi convinşi că nu le-am
făcut cu intenţie şi să fiţi convinşi că vom face în continuare administraţie şi aţi
văzut si aţi constatat şi aici fac apel şi la liderii politici în sală care sunt consilieri
judeţeni inclusiv puţinii bani pe care noi i-am alocat de competenţa noastră a
consiliului judeţean prin cofinanţări nu am ţinut cont de nicio culoare politică.
Odată aleşi avem un contract social care se derulează din prima zi de mandat şi
se termină în 4 ani. Omul te mai alege dacă promisiunile pe proiectul acesta
social le-ai indeplinit. Nu le-ai îndeplinit, sigur nu te va vota. Eşti alesul tuturor,
s-a terminat competiţia politică imediat după rezultatul alegerilor şi facem
administraţie publică. Eu vă mulţumesc şi vă doresc Sărbători Fericite! Vă rog
domnule consilier!
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Domnule Preşedinte, având în vedere că
este un raport pe care dumneavoastră îl prezentaţi în faţa consiliului judeţean şi
pentru că judetul nostru, anul acesta care se încheie în viitorul apropiat, s-a
confruntat cu un fenomen care a adus mari prejudicii de imagine judeţului şi
chiar ţării.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – La ce vă referiţi?
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian - Este vorba de fenomenul sclavilor de la
Berevoieşti. Eu, la momentul respectiv ne-aţi prezentat , n-am avut posibilitatea
să citesc tot raportul, vă rugasem dacă puteţi să ne prezentaţi o situaţie privind
cazul Berevoieşti, măsurile luate şi ce s-a întâmplat după, pentru ca asemenea
fenomen să nu se mai întâmple în judeţul Argeş.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este corect.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Acolo ştim cu toţii că a fost vina
administraţiei locale, a celor care au fost implicaţi într-un fel sau altul, care n-au
văzut nimic în perioada lungă când s-a întamplat acest lucru şi evident consider
că trebuie să nu ne facem că nu am auzit şi nu ştim despre acest subiect pentru că
pe viitor aşa ceva să nu se mai întâmple în judeţul Argeş şi să aducă, repet revin
la ce spuneam iniţial, mari prejudicii de imagine judeţului Argeş. După
fenomenul permiselor care s-a întamplat în judeţul Argeş pe unde te duceai în
ţară, ziceai: unde ai luat permisul? La Piteşti. Şi acesta a fost un fenomen care
eu consider că trebuie să-l subliniem ca şi minus pentru că pe viior să nu se mai

16

întâmple iar consiliul judeţean, conducerea consiliului judeţean, să aibă grijă ca
asemenea fenomene să nu mai apară în judeţul Argeş.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveţi totală dreptate, ce pot să vă spun
punctual. După discuţia şi sugestia pe care aţi făcut-o atunci sunt două lucruri
care se pot comenta. Primul lucru. Dosarul este în instanţă, o parte din el, altă
parte mai este de instrumentat, până nu ai o hotărâre definitivă că ştiţi foarte bine
cu atât mai mult cu cât este vorba de un dosar penal nu poţi să emiţi alte
comentarii şi anumite sugestii legat de dosar. Ce am făcut noi pe partea noastră.
Noi avem două mari chestiuni care din nefericire vidul legislativ nu ne permite
să acţionăm cum ne-am dori. Primul, DGASPC-ul. Eu în perioada aceea am fost
în concediu, eram la o săptămâna de la început de mandat, nu că era comuna
mea, am venit seara de la aeroport şi am convocat DGASPC-ul pentru că eram
convins că acolo nu s-a făcut prevenire, eram convins că acolo ceva nu e în
regulă, legat de DGASPC. Stupoare! Am plecat pleoştit, legea nu prevede
prevenirea. Ce am făcut? Cu domnul fost prefect Soare am iniţiat anumite
consultări în teritoriu cu Poliţia, cu primarii, cu asistenţii sociali, cu
reprezentanţii unor etnii de a face un dialog, o reactualizare pe lege. Din
nefericire şi am rugat colegii noştri din PSD să facă anumite amendamente ca eu,
DGASPC, nu numai să culeg efecte, dar să pot să fac şi o prevenire, pe lege nu
pot să fac treaba aceasta. Am făcut şi am sugerat să facem proiecte legislative.
Unde putem să facem în schimb şi legea ne permite, este prin ATOP pentru că
ATOP-ul este o autoritate de ordine publică. Unde este impedimentul în ATOP?
Impedimentul în ATOP, colegii ştiu la fel de bine că şi eu am fost 8 ani în
ATOP, este că nefiind o autoritate cu personalitate juridică, ci consultativă, te
aduni la masă şi recomanzi ce să faci şi cum să faci. Eu sunt total de acord cu
dumneavoastră, dar fiecare dintre noi şi instituţiile publice, că se numeşte
educaţie, am zis de arhiepiscopie, pentru că şi preoţii au rolul lor, ca să nu mai
vorbesc de serviciile militarizate sau speciale. Cu tot dragul, împreună putem să
dăm o mână de ajutor. Alte probleme? Dacă nu, eu vă mulţumesc. Sărbători
Fericite!
Şedinţa s-a încheiat la ora 14.45.

P R E Ş E D I N T E,
Constantin Dan MANU
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