CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 08 martie 2018,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 12,00 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 27, fiind absenţi motivaţi domnii consilieri
judeţeni Bănică Gheorghe, Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Drăguţoiu
Dan, Mărăşoiu Dorin, Ştefan Adrian, 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 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 Sănduloiu Ion, director Serviciul Public
Salvamont Argeş, dna Araxy Negoşanu, manager interimar Centrul Cultural
Judetean Arges.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, mulţumim pentru participare,
iată cea de-a doua şedinţă extraordinară, întâmplător am ales ziua de astăzi,
mulţumim colegilor, bărbaţilor din consiliul judeţean că suntem împreună, încă
o dată ,,La mulţi ani” doamnelor, domnişoarelor. Ordinea de zi este una care a
necesitat urgenţă, chiar maximă, este legată de un proiect privind actualizarea
bugetului de venituri şi cheltuieili al judeţului Argeş pe anul 2018. Supun spre
aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă? Nu. Mulţumesc.
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- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2018. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Doamna Mocanu şi Alin. Vă rog.
Dna director executiv Mocanu Carmen – Vă propunem spre aprobare
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli datorită listei de buget a
Ministerul Sănătăţii care ne-a fost comunicată, cu diminuarea unor sume de la
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială şi prin această adresă noi
suntem obligaţi să modificăm bugetul. Am primit de la Ministerul Dezvoltării
Regionale suma de 774 mii lei pentru obiectivul de investiţii Modernizare pe
DJ725 Stoeneşti – Dragoslavele, de la Direcţia Tehnică s-a solicitat o
suplimentare a bugetului cu suma de 44 de mii de lei pentru executarea unei
lucrări de deviere a liniei electrice aeriene pentru obiectivul pod pe D703H
Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari care este în programul PNDL,
pentru o reparaţie capitală a instalaţiei de utilizare de gaze naturale în
imobilului Policlinica Stomatologică 28 mii de lei, pentru achiziţionarea unor
echipamente şi utilaje, aceste echipamente şi utilaje au angajamentele legale de
anul trecut şi necesită includerea lor în lista de investiţii pentru plata acestora şi
încă o sumă de 306 mii lei pentru achiziţionarea unui autoturism 8+1 locuri
pentru a reduce costurile cu întreţinerea celorlalte microbuze pe care le avem.
Dacă dumneavoastră mai aveţi întrebări?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Întrebări? Referatul este făcut de
domnul Stoicea şi dânsul vă poate răspunde la întrebări. Vă rog.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Domnule Preşedinte, vă mulţumesc,
încă o dată. Vreau să le transmit şi eu doamnelor ,,La mulţi ani” şi având în
vedere că este o zi frumoasă, PNL va vota pentru această modificare, dar mai
am o rugăminte. Totuşi ar fi bine să planificaţi şedinţele consiliului judeţean în
aşa fel încât să nu facem câte două pe saptămână, poate pot fi cumulate, pot fi
aranjate şi manageriate în aşa fel încât, în afară de consiliul judeţean, noi mai
avem şi alte treburi, fiecare dintre noi, în afară de cei care sunteţi angajaţi la
consiliul judeţean evident. Nu e un reproş, e doar o rugăminte şi este o
sugestie, dacă este posibil. De asemenea vreau să vă urez soţiilor
dumneavoastră ,, La mulţi ani’’, domnule Preşedinte, domnule vicepreşedinte
2

şi sper să nu se repete ce s-a întâmplat azi, adică nu a trecut nicio lună de la
aprobarea bugetului şi să nu-l modificăm în fiecare lună. Vă mulţumesc şi vă
urez o zi minunată.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – La fel. Vă mulţumesc. Aceleaşi gânduri
şi celor dragi dumneavoastră din familie, dar mă simt dator la fel de colegial
fiind o zi exceptională astăzi. Urgenţa unei şedinţe extraordinare cum este
aceasta nu o stabilim noi, putem să facem şi în fiecare zi din săptămână atunci
când există.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian - Dar cea de luni putea fi cumulată.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu. Nu, pentru că într-o permanentă
dinamică au fost nişte acte normative. Actele normative se iau în calcul atunci
când sunt publicate în monitorul oficial şi când vin pe flux. Şi vă reamintesc
aşa ca şi nuanţă, a fost ultima zi de şedinţă joia trecută, s-a publicat marţi
dimineaţă un act normativ care prevede clar că putem acorda din excedentul
bugetar şi pentru a putea funcţiona, respectiv pentru salarii. Deci domnule
preşedinte, înţelegem raţiunea că şedinţa extraodinară nu se plăteşte, sunt
convins de treaba aceasta, dar hai să facem un efort totuşi. Merci. Alte
comentarii? Vă rog.
Dl consilier judetean Postelnicescu Marius - Voiam să întreb la subvenţii
pentru instituţii publice, cum vom recupera pentru ca finanţele au transmis
acest deficit de 6,6 mii de lei şi a doua întrebare referitor la angajamentele
bugetare de anul trecut care sigur trebuie onorate, dacă sunt acestea ultimele
sau vor urma şi altele la alte rectificări bugetare de achiziţii sau de investiţii.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveţi cuvântul doamna Mocanu.
Dna director executiv Mocanu Carmen – În ceea ce priveşte transferurile
pentru unităţile de asistenţă medico-socială, noi facem lunar un necesar şi
transmitem Direcţiei de Sănătate Publică şi la rândul ei trasmite ministerului,
ministerul le cumulează pe ţară, împarte şi alocă. Atât vă pot spune. Nu
depinde de noi. În ultimul trimestru de obicei, în ultimele luni ale trimestrului 4
se regularizează aceste sume, deci ne transmit pe plus, niciodată nu a fost cazul
să rămână o unitate de asistenţă medico-socială fără bani, nici la salarii, nici la
activitatea de funcţionare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte întrebări? Vă rog.
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Dl consilier judeţean Nae Eugen – Domnule Preşedinte, ce marcă este
microbuzul?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este greu de anticipat, cine se înscrie la
licitaţie, condiţiile caietului de sarcini.
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Am înţeles. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte întrebări? Dacă nu, vi-l supun spre
aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Cu totul special liberalilor. Cu această
ocazie vă doresc încă o zi excepţională şi cei care doriţi ne putem revedea la
ora 15 la Catedrala Arhiepiscopală pentru a puncta Centenarul la Curtea de
Argeş. Să avem o zi bună.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 66.
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.15.

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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