` CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 16 februarie 2018,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 13,00 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 33 de consilieri, absentând motivat domnii consilieri judeţeni
Nicolaescu Marius Florinel şi Ştefan Adrian, 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 Învăţământ, 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, dl Bratu Gabriel, manager interimar Centrul de Cultură Brătianu,
dl Voicu Constantin, manager Spitalul de Recuperare Brădet, dna Araxy Negoşanu,
manager interimar Centrul Cultural Judeţean Argeş, 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 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, Dl Moiceanu Gabriel, director executiv
ADI Servsal, dl Dică Gabriel, manager ADI Molivişu, Funie Cristinel, director SC.
JUD PAZĂ şi ORDINE ARGEŞ, dl Prefect Dragnea Emilian.
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 Tică Manuel la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 40 şi la punctul nr.34 de pe ordinea de zi - Hotărârea nr. 62.
Dna vicepreşedinte Brătulescu Simona Mihaela şi domnii consilieri judeţeni Bulf
Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan, Iacşa Aurel şi Iliescu Gheorghe la punctul nr.
13 de pe ordinea de zi – Hotărârea nr. 42.
Dl consilier judeţean Enache Valentin Viorel la punctul nr. 25 de pe ordinea de
zi – Hotărârea nr. 53.
Dl consilier judeţean Pîrvu Marius la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 54.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, este ora 13:00, vă mulţumesc
pentru participarea în număr atât de mare. Aşa după cum cunoaşteţi, ordinea de zi a
fost dezbătută în comisii. În această săptămână, după ce le-am introdus pe ordinea
de zi, vă supun ca propunere de modificare retragerea a două proiecte de hotărâri.
Este vorba de punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei
pentru stabilirea și evaluarea imobilelor aflate în patrimoniul RMRT MAG
S.A., deoarece solicitantul ne-a înştiinţat că nu mai prezintă interes constituirea
comisiei. Este o lege care în opinia mea nu mai este de actualitate făcută în 1990 şi
nu ştiu cât, este vorba pe înţelesul tuturor, nu văd sensul dar mă rog, unde-i lege,
nu-i tocmeală. Deci îl retragem pentru că era interesul societăţii, nu a venit, a
solicitat acest demers. Şi un alt punct pe care propun să-l retragem de pe ordinea
de zi este punctul nr. 14 - Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de
administrare atribuit Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A
asupra imobilelor - districte situate în localităţile Bogați, Slobozia, Costești,
Câmpulung, Curtea de Argeș și Buzoești. De ce vă propun retragerea acestui
proiect? Pentru că noi sperăm ca toate temele privind fiecare locaţie să aibă
finalitatea lor. Motiv pentru care până în acest moment nu sunt, e vorba de
cadastrare, este vorba de situaţie de patrimoniu şi ca să nu venim cu altă hotărâre
peste o lună, sau peste două luni. Aceste două excepţii 9 şi14, vi le propun spre
avizare pe celelalte. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva? Dacă
este cineva împotrivă? Nu.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 25 ianuarie 2018. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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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 –
Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
solicitarea de preluare în administrare a unei suprafețe de teren. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
A trecut prin comisii, pentru informarea tuturor este vorba de o suprafaţă de
teren pe care consiliul judeţean doreşte să o aibă privind noua cale de acces la
Cetatea Poenari în Arefu. Aşa după cum ştiţi, aşa cum se cunoaşte foarte bine, în
paralel cu proiectul european privind reabilitarea pe fonduri europene a Cetăţii
Poenari, o nouă cale de acces nu este eligibilă şi din acest motiv am luat hotărârea
să creăm noi prin investiţie proprie a consiliului judeţean această nouă cale de
acces. Primul pas este acesta şi se regăseşte în acest proiect de hotărâre. Sunt
comentarii ? Sunt obiecţii? Legat de noua cale de acces? Dacă 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. 32.

- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2018. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
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Cu totul special îl salut pe domnul Prefect. Bine aţi venit domnule Prefect la
şedinţa noastră. Doamna Mocanu, doamna Neti, haideţi că vă aşteptăm cu mult
drag şi convingător! Fiţi drăguţe, una din două sau ambele, să ne spuneţi ceea ce
consiliul judeţean cu aparatul tehnic propune pe anul 2018 legat de bugetul de
venituri şi cheltuieli. Aveţi cuvântul.
Dna director Mocanu Carmen - Mulţumim, bună ziua. Bugetul de venituri şi
cheltuieli al judeţului Argeş propus spre aprobare aşa cum a fost prezentat şi în
comisiile de specialitate, a fost elaborat respectând legislaţia în vigoare şi anume,
Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, Legea nr. 273 privind
finanţele publice locale actualizată, Legea nr. 153/2017 Legea cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 153/2017,
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 79/2017 privind modificarea Legii 227/2015
privind codul fiscal, decizia Şefului Administraţiei Finanţelor Publice nr. 1 din
2018, norme metodologice transmise de Ministerul Finanţelor Publice privind
definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2018. Voi prezenta o sinteză a
surselor de venit şi componenţa cheltuielilor bugetului judeţului Argeş, sursele de
venit propuse conform legilor în vigoare sunt următoarele: total venituri, vă voi
spune în milioane, bugetul este întocmit în mii lei, dar vă voi spune în milioane.
Total venituri 332, 47 milioane lei din care sume defalcate din TVA 75,5 milioane
lei, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 100,54 milioane lei din care cote
defalcate din impozitul pe venit, cota de 11,25% conform anexei 7 la Legea
Bugetului 71,1 milioane lei, sume defalcate pentru echilibrarea din impozitul pe
venit, cota de 17,25% tot în anexa 7 a Legii Bugetului în suma de 29,43 milioane
lei, subvenţii de la bugetul de stat în suma de 140,23 milioane lei din care
subvenţii de la bugetul de stat pentru drepturile şi facilităţile persoanelor cu
handicap în suma de 135,15 milioane lei, subvenţii de la bugetul de stat pentru
finanţarea unităţilor de asistenţa medico-socială în sumă de 5,08 milioane lei,
venituri proprii 10,39 milioane care cuprind redevenţe chirii impozitul pe
mijloacele de transport mai mari de 12 tone, donaţii şi sponsorizări, conform
codului fiscal şi fonduri europene nerambursabile în sumă de 5,7 milioane lei.
Partea de cheltuieli însumează în total 393, 51 milioane lei, echilibrarea bugetului
s-a efectuat prin asigurarea sumei de 61,04 milioane lei din excedentul bugetar la
data de 31 decembrie 2017 conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
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locale, art 58 alin. 1 lit. a care spune ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare propunerea pe fiecare capitol bugetar asigură cheltuiala pe
funcţionare pentru fiecare instituţie din subordinea consiliului judeţean,
regăsindu-se în anexa nr.1 la prezentul raport. Propunem pentru finanţarea
cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare pentru fiecare instituţie, care se regăsesc
în anexa 1 şi 3, cofinanţări pentru derularea unor proiecte la care consiliul
judeţean este beneficiar, proiecte cu finanţare europeană şi naţională, şi pot aminti
cofinanţările europene, restaurarea galeriei de artă, restaurarea Muzeului
Judeţean, modernizarea DJ504, în PNDL 2 finanţare naţională, avem 4 poduri, pe
DJ741 Piteşti-Făgetu, pe DJ 703H Curtea de Argeş – Valea Danului –Cepari, DJ
738 Jugur –Mihăieşti, DJ 731 B Samara – Babana – Cocu, drumuri judeţene,
modernizari pe drumurile: DJ703b Morăreşti – Uda, DJ702A Ciupa – Răţeşti, DJ
703b Costeşti – Şerbăneşti, DJ 703B Şerbăneşti – Siliştea şi consolidare şi
reabilitare Spitalul de Urgenţă Piteşti. Alte lucrări de investiţii în continuare şi noi
în secţiunea de dezvoltare reparaţii capitale şi dotări independente şi în special în
sănătate. Aceste cheltuieli de investiţii se regăsesc în anexa numărul 3 aşa cum au
fost prezentate şi comisiilor de specialitate.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc doamnă director. Întrebări
vă rog frumos. Vă rog.
Dl consilier Tudor Mihail – Este una dintre cele mai importante hotărâri pe care o
ia consiliul judeţean într-un an, aprobarea bugetului, cred că mai mulţi
parlamentari ar fi trebuit să fie astăzi în sală, salut prezenta domnului Dănuţ Bica,
singurul parlamentar de Argeş care participa la această dezbatere, şedinţa, că ar fi
trebuit să fie si o dezbatere asta era altceva. Aş vrea să vă reţin doar cu câteva
cifre despre acest buget ca să înţelegeţi de ce voi vota împotrivă. Este un buget
constituit cu un deficit de 60 de milioane de lei finanţat dintr-un excedent de anul
trecut, un excedent de anul trecut care vine din nerealizarea unor investitii. Avem
cheltuieli de personal 20%, cheltuieli materiale 8,5%, cheltuieli pe dezvoltare
15% . Practic între 20% sunt 15% cheltuieli dezvoltare. Din aceste cheltuieli de
dezvoltare 27% se duc spre Molivişu, 16% la spitale. Fonduri europene, avem 1,5
% aport, foarte foarte puţin. În ceea ce priveşte lista de investiţii, în afara de
investiţiile pe care vreţi să le realizăm prin PNDL2, dacă or să fie bani sau n-or să
fie banii vom vedea, o investiţie despre care am vorbit şi anul trecut şi am propuso apare, este vorba de extinderea Spitalului Judeţean, un corp nou de clădire apare
anul asta doar cu studiul de fezabilitate. Cred că măcar puteam să mergem pe
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proiect tehnic. Încă o dată vă pun întrebarea cum se va putea realiza consolidarea
actualei clădiri cu pacienţi înăuntru? Mai vreau să vă atrag atenţia asupra
DN679D, care între localităţile Bârla şi Ungheni practic şi Satul Nou, de fapt nu
există iar între Satul Nou şi Ungheni unde a fost modernizat în 2008 este aproape
să nu se mai poata circula pe el şi ar mai fi multe de spus, dar o să mă opresc aici.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulţumesc. Alte discuţii? Vă rog
domnule preşedinte, domnul Postelnicescu.
Dl consilier Postelnicescu Marius – Mulţumesc domnule Preşedinte, am făcut o
analiză, buget 2017 – buget 2018 şi atenţie că 2017 este vorba de bugetul pe care
l-am aprobat, nu avem bilanţul încă pe câţiva indicatori principali şi am constatat
o diferenţă la venituri de la 332 milioane lei 2018, 338 milioane lei 2017, avem o
scădere de 6 milioane de lei, vorbesc aproximativ, pe cheltuieli, din contră, avem
393 milioane de lei faţă de 2017 cu 380 de milioane de lei, deci un plus la
cheltuieli de 13,5 milioane de lei. La cheltuieli de capital avem 26 de milioane
de lei faţă de un 36 miliioane de lei in 2017, un minus de 10 milioane de lei.
Avem indicatori descendenţi la cheltuieli de funcţionare cu 6,1 milioane de lei,
avem indicatori la transferuri către instituţiile publice de la 44 la 48 în 2017,
trendul este negativ şi aici, în schimb avem o creştere consistenţă de la 146
milioane de lei la asistenţă socială faţă de 110 milioane de lei în 2017 la asistenţa
socială, deci o creştere de 36,8, nu intru în detalii, sunt multe cifre. Dar per
ansamblu ce am constantat, o scădere şi aici este punctul forte care nouă ni s-a
explicat şi nu am făcut nimic prin acest buget, o scădere a cotelor defalcate pe
TVA şi a cotelor defalcate pe impozitul pe venit de 28,2 milioane la TVA şi de 9
milioane la impozitul pe venit, cele care produc mecanismul de cheltuieli. Atât
timp cât nu o să avem încasări mai mari pe cota defalcată, pe TVA şi impozit
pentru că nu găsim proiecte mai multe să aducem agentul economic să producă
TVA şi impozit şi cotă parte să se întoarcă la consiliul judeţean, nu o să avem nici
posibilitatea să creem investiţii mai multe decât cele pe care le-aţi prezentat în
anexa 3 şi sigur a doua problemă importantă şi gravă de fapt se leagă una de
cealaltă, la cheltuielile de funcţionare chiar dacă au crescut,constat în raportul de
prezentare că este chiar bolduit acolo, că cheltuielile de funcţionare vor fi la limita
minimă, vorbim aici de utilităţi şi a doua problemă care se leagă şi de aceasta este
vorba că cheltuielile de personal nu credem că vor avea resursa începând din iulie
august până la finalul anului necesară din partea consiliului de a le susţine, vorbim
de cheltuielile de personal nu numai la aparatul propriu şi la celelalte instituţii
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subordonate, în coordonare sau în administrare ale consiliului judeţean. Pe această
viziune am gândit că este un buget care nu produce bani prin investiţii care să se
autofinanţeze pe venituri proprii. La venituri proprii sunt la fel ca şi în 2017, am
uitat să vă dau citire cifre, dar chiar şi la funcţionare fără să fiu răutacios dar când
aţi motivat la funcţionare veţi spune că chiar vor mai creşte cheltuielile de
personal datorită sau din cauza , nu ştiu cum să iau, revenirii unor posturi
supendate, cresterii datorate promovărilor, modificărilor de spor de vechime, deci
toate aceste modificări pe cheltuielile de personal vor fi în trend ascendent dar în
trend descendent ca să mai diminuăm puţin şi să echilibrăm bugetul nu avem
nicio propunere? Şi de asemenea pe zona de asistenţa socială, sigur este o
problema delicată nu avem proiecte, vedem că tot cresc şi ca număr de asistaţi
sociali şi ca persoane cu handicap, dizabilităţi şi copii cu probleme, aţi văzut că
avem o creştere cu 36,8 milioane de lei faţă de anul trecut chiar dacă vin de la
bugetul statului, dar totuşi nu este acesta viitorul judeţului Argeş, să creştem
asistenţa socială, să tot creştem şi să nu avem soluţii pentru a o diminua, nu ştiu,
prin calitatea vieţii probabil. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi eu vă mulţumesc. Poftiţi domnule
preşedinte.
Dl consilier Miuţescu Adrian – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, vreau în
primul rând să atrag atenţia asupra unei probleme de principiu. Cred că acest
proiect de buget trebuia dezbătut, discutat, mult mai pe larg, nu pus doar pe site şi
atât, ci pur şi simplu el trebuia dezbătut cu asociaţiile profesionale, cu sindicate,
cu partidele politice, pentru a exista o mai mare transparenţă, dar şi atragerea unor
propuneri şi idei care poate ar fi venit din aceste dezbateri. Nu mai spun că UATurile nu au discutat aceste lucruri, deşi sunt şi ei cointeresaţi de bugetul judeşului,
decât nişte dezbateri pe zone care au fost discutate zilele trecute, mai mult punând
accentul pe PNDL2 şi necesităţile care sunt la nivelul administraţiilor locale din
comunele respective. Deci consider că acest buget nu a fost suficient dezbătut,
discutat, în mod transparent şi corect aşa cum trebuia să fie făcut. Plecăm acum de
la bugetul pe care ni-l propunsesem în anul 2017, estimările pe care ni le-am
propus pentru 2018, constatăm că aici ne propusesem 350 de milioane lei, estimat
pe 2018, iar acum avem ceea ce ne propunem acum 332 de milioane lei. Deci
automat, din start, ne propunem venituri totale mai mici decât estimasem că ne
propunem în 2017 pentru 2018. Deci suntem în cădere ca să zic aşa, în condiţiile
în care noi anul trecut am făcut nişte mişcări să le spunem aşa, financiar, unde am
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crescut cheltuielile de personal, unele le-am dublat chiar, dacă nu mai mult, în
condiţiile în care constatăm că la subvenţie apare o creştere de 43% fată de anul
2017, în condiţiile în care creştem mereu cheltuielile astea pe asistenţă socială,
devenim un judeţ de asistaţi sociali. Noi dacă mergem în ritmul ăsta, judeţul
Argeş dintr-un judeţ printre primele judeţe ale României, care are o industrie
puternică, care are capacităţi industriale importante şi e considerat un judeţ viu
sau era, îl transformăm într-un judeţ în care toată lumea să stea cu mâna întinsă
să vedem ce mai facem ca să mai trăim şi noi pe aici. Ceea ce nu cred că e normal
ca tendinţă şi nu cred că ăsta este viitorul judeţului Argeş. Şi–l vedem în acest
proiect de buget şi ne îngrijorează. De aceea consider că a veni şi a spune că
echilibrăm bugetul, profitând de un excedent de 61 de milioane pe care l-am avut
din anii trecuţi, e iar o problemă şi ne punem problema adică aşa se face un buget,
aşa îl gândim, în felul ăsta considerăm că e nevoie să gândim în viitor, plus de
asta într-adevăr cheltuielile de funcţionare sunt insuficient asigurate şi vom
constata că dacă nu vor fi nişte rectificări bugetare în decursul anului ăsta, aceste
salarii pe care le-am aprobat majorate nu le vom putea plăti şi atunci aşa se
estimează şi se gândesc lucrurile? Noi am atras atenţia că trebuie în primul rând să
ne gândim într-un mod realist că noi plecăm de la ideea întâi de la necesităţi şi
după aceea de la posibilităţi. Ştiu că aşa se gândea pe vremuri, dar cred că ar
trebui să fim mult mai ancoraţi la realităţi şi ar trebui să încercăm cu toţii să facem
ceva pentru a dezvolta acest judeţ, nu pentru a-l bloca şi a-l transforma într-un
judeţ al supravieţuirii. De aceea eu vă multumesc pentru atenţie şi sper să ne
consideraţi şi pe noi pe viitor ca parteneri care putem veni cu idei şi propuneri şi
să nu ne puneţi în faţa unui fapt împlinit, ci pentru a putea şi noi participa şi să
venim cu propuneri şi idei la construcţia acestui buget. Vă mulţumesc frumos.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi eu vă multumesc. Altcineva? Bun,
înţeleg că nu mai sunt luări de cuvânt în plen. Câteva precizări înainte de vot.
2018 este un an fără precedent în judeţul Argeş, pe care judeţul Argeş de după
revoluţie nu l-a avut. Cred că este extraordinar, şi vă mulţumesc că aţi precizat.
Prima chestiune şi o discutăm de faţă cu toată lumea, cu aparatul tehnic şi cu
presa aici de faţă. Sunt investiţii propuse pentru 2018, demarate pe proiecte în
2017 fără precedent. Luăm tronsonul educaţie. Am făcut cofinanţări foarte foarte
multe, noi cei de la guvernare şi ne-o asumăm. Este nevoie, am considerat şi chiar
dacă nu ne-aţi aprobat sunt convins că ne aprobaţi în gândul dumneavoastră, că
este nevoie de educaţie şi cultură, pentru că neamul acesta să reziste. Şi am făcut
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investiţii foarte multe, noi ne-am asumat în 4 ani că redresăm lăcaşurile
educaţionale şi veti vedea că la 15 septembrie 2018, în 2 ani deci, vom termina
aşa cum ne-am asumat. Referitor la PNDL 2, eu cred că am făcut, ca şi cu
fondurile europene, fără precedent, această actuală guvernare şi aceşti consilieri
cu care am plecat la drum, echipa noastră. Chiar dacă ne acuzaţi, că sunt prea
puţine şi noi credem că sunt prea puţine, dar în realitate sunt fără precedent în
judeţul Argeş. Şi numai o minte răutacioasă poate să spună că sunt insuficiente şi
veţi vedea şi dacă doriţi, stimaţi domni consilieri, din partea dreaptă a mea, vă
invit în fiecare vineri la 8.30, cum a fost şi astăzi, veţi vedea echipe complexe din
aparatul tehnic şi din specialişti, cum abordează fiecare proiect ca să fie dus la
îndeplinire pe termene ferme şi eu cred că facem o treabă foarte bună. De fapt, cel
mai important lucru este că am reuşit să mobilizăm aparatul tehnic, să-l încurajăm
şi să vadă că facem o echipă. Un alt aspect în domeniul sănătăţii, putem spune că
s-a mişcat ceva pe orice alte guvernări, indiferent de coloratura politică? Nu
domnule consilier, 2017 şi 2018 sunt ani fără precedent în sănătate, cel puţin pe 3
coordonate. Este vorba de PNDL 2, o pălarie de bani aduşi, proiectele ca să poti
să vii să semnezi un contractau fost parcurse anumite etape tehnice şi legale, şi
vor urma şi celelalte cu scadenţe, ferme şi concrete, este vorba de fonduri
europene, unde am semnat şi pe fonduri europene pentru sănătate şi vorbesc de
consiliul judeţean şi nu uitaţi este vorba şi de accesare de aparatură medicală de
milioane de euro care au venit şi vor veni în cursul anului 2018 prin relaţia
minister – Ministerul Sănătăţii. Deci şi orbul de bună credinţă va vedea şi vede că
s-au făcut progrese fără precedent. Mergem mai departe pe cultură, până nu
demult, Centrul Cultural era persoană juridică şi n-avea locaţie, n-avea sediu, noi
am avut curajul şi am spus că este momentul să relansăm şi acest segment
deosebit de important, sunt investiţii care se derulează, conform procedurilor
legale, de acord cu dumneavoastră , greoaie, cu reabilitarea fostului Cinema
Lumina, Centrul Cultural şi ultimele retuşuri care sunt la Teatrul de Vară. Repet,
eu nu cred că e bine să ne punem această problemă. Molivişu, am luat hotărârea
că trebuie continuat, în AGA s-au aprobat majorările de capital, ştim foarte bine
de cotizaţii pe care împreună le-am decis şi le-am votat, Molivişu va merge
înainte, cei drept nu ca staţiune, ci ca pârtie de schi. Vorbeaţi de protecţie socială,
nu cred că vreunul dintre noi şi mă surprinde o asemenea declaraţie, repet nu cred
că vreunul dintre noi doreşte o exterminare a cazurilor sociale, a năpăstuiţilor cum
s-a făcut în perioada 30 – 44. Aceştia sunt domnilor consilieri, unde-i lege, nu-i
tocmeală, dacă legea ne spune că trebuie să facem, o facem, dacă sunt argumente
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medicale şi ştiinţifice că necesită protecţie socială, o facem, este aberant să punem
problema că trebuie să reducem cheltuielile pentru că mi-e şi jenă să merg cu
logica mai departe ce-ar trebui să facem cu alţii. Eu vă propun acest buget, este un
buget de referinţă, este în ordine că se putea şi mai bine, doamnele de la Direcţia
Economică, mi-au dat o veste foarte bună şi îmi cer scuze dacă o fac oficială, de
la începtul anului au venit venituri mai mari prin cote mai bine strânse în bugetul
judeţului Argeş. Şi o ultimă nuanţă, de la noi putere, de la această echipă, v-am
invitat de fiecare dată pe dumneavoastră, liderii de grup, să avem o discuţie
colegială şi corectă privind proiectele de hotărâri supuse pe ordinea de zi. Nimeni
nu v-a impiedicat, luând cunoştinţă înainte de a ieşi oficial pe site ordinea de zi,
nimeni nu v-a împiedicat să abordaţi discuţii şi cu sindicatele şi cu alte asociaţii şi
cu alte societăţi. Legea de Buget a consiliului judeţean nu implică obligativitatea
de dezbatere publică. Vă mulţumesc. Supun spre aprobare. Cine este pentru?
Multumesc. Câte abţineri sunt? Niciuna. Voturi împotrivă? Aparatul tehnic vă rog
să număraţi.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – 12 voturi împotrivă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Proiect de hotărâre adoptat. Vă mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi împotrivă (domnii consilieri
judeţeni Alecsei Gheorghe, Bănică Gheorghe, Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard
Ştefan, Drăguţoiu Dan, Jinga Valerian, Miuţescu Gheorghe Adrian, Nae Eugen,
Postelnicescu Marius Dorel, Tică Manuel, Tudor Mihail şi Vasilescu Victor
Gabriel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 33.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș la bugetul Agenției de
Dezvoltare Regională Sud Muntenia 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 în unanimitate.
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S-a adoptat Hotărârea nr. 34.
- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea contribuției U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” 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? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 35.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din
România, 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 36.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea derulării Programului Eurodyssee în anul 2018 și a bugetului necesar. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K4, 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. 37.
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- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Calendarului principalelor activități și manifestări cultural-artistice,
știintifice, sportive și sociale pe anul 2018, ce vor fi organizate și sprijinite de
Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum și a nomenclatorului
de materiale ce vor susține aceste activități.- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Comisiile K1, K4, 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. 38.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea imobilelor aflate în patrimoniul
RMRT MAG S.A. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Retras de pe ordinea de zi.
- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unui spaţiu cu destinaţie de activitate comercială situat în incinta
Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti. - 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. 39.
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- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A. a
unui Buldoexcavator cu braț telescopic marca CUKUROVA și accesorii, aflate în
patrimoniul județului Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Obiecţii? Comentarii? Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( domnul consilier judeţean
Tică Manuel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 40.
- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. Dr. G.K.
Constantinescu” a unui spațiu situat în Municipiul Câmpulung, aflat în domeniul
public al județului Argeș. 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. 41.

- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unor spații situate în Municipiul Câmpulung, aflate în domeniul public al
județului Argeș. - 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?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 5 abţineri ( dna vicepreşedinte
Brătulescu Simona Mihaela şi domnii consilieri judeţeni Bulf Cornel Cătălin,
Dima Eduard Ştefan, Iacşa Aurel şi Iliescu Gheorghe ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 42.

- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A asupra imobilelor - districte situate în localitatile Bogați, Slobozia,
Costești, Câmpulung, Curtea de Argeș și Buzoești. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Retras de pe ordinea de zi.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
revocarea dreptului de administrare atribuit Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Argeș pentru suprafața de 925,5 mp și darea acestei suprafețe
(925,5 mp) în administrare Grădiniței Speciale Sfânta Elena-Pitești. - 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. 43.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Consiliului Local Priboieni a zonei de protecție aferentă
drumului DJ702-Topoloveni (DN7)-Dobrești – Boțești –lim. Jud. Dâmbovița. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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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? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 44.

- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
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. 45.

- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ 741 Pitești-Valea MareFăgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești”. - 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. 46

- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ738-Jugur-Drăghici15

Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești”. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisia K1, K2, 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 47.
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș
(DN7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m, în comuna Valea Danului”.
- 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. 48.

- XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ703B Șerbănești
(DJ659)- Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, în comunele Rociu și
Căteasca”. - 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. 49.
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- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiții
,,Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești”. - 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. 50.

- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente, pentru
servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe
trasee județene. 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. 51.

- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea modalității de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată de
persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni –
Argeș, precum și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar
pe membru de familie pentru anul 2018. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, 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? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 52.

- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I” Costești.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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere (dl Enache Valentin Viorel)
S-a adoptat Hotărârea nr. 53.

- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie ,,Sf.
Maria” Vedea. 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 1 abţinere (dl consilier Pîrvu Marius ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 54.
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- XXVII Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin
Bălăceanu Stolnici” Ștefănești. 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 55.

- XXVIII Trecându-se la punctul XXVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Călinești.
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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 56.

- XXIX Trecându-se la punctul XXIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții al Unității de Asistență MedicoSocială Șuici. 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 57.
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- XXX Trecându-se la punctul XXX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de medic șef pentru
Secțiile: Pediatrie I, Pediatrie III, Pediatrie IV și Chirurgie și Ortopedie infantilă din
cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K3, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Întrebări, comentarii? Felicitări domnilor doctori şi spor în activitatea
dumneavoastră.
Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 58.

- XXXI Trecându-se la punctul XXXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de
Asistență Socială și 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 59.

- XXXII -

Trecându-se la punctul XXXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
actualizarea Hotărârii consiliului județean nr. 129/11.05.2017 privind aprobarea
proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare
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Brădet”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor
legate de proiect, modificată și completată prin Hotărârea nr. 298/29.11.2017. Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K5, K6 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
Este vorba tot de un proiect european. 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. 60.

- XXXIIITrecându-se la punctul XXXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea creșterii tarifului de depozitare a deșeurilor municipale solide mixte
(inclusiv a deșeurilor stradale), practicat de către S.C. Girexim Universal S.A., la
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Albota-Pitești.
Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului şi-au dat avizul.
A venit o propunere de amendament din partea comisie K5. Vă rog.
Dl consilier judeţean Negoescu Vasile – Am pus de acord termenul din raportul
proiectului de hotărâre cu titlul hotărârii.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – De acord.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Dacă îmi daţi voie, domnule preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor Este vorba de o creştere de tarif de aproape
70%, tariful la rampă de gunoi. V-aş face propunerea să amânăm votarea
proiectului de hotărâre pentru luna viitoare, vreau să văd de la societăţile de
salubritate din judeţ exact ce înseamnă această creştere în tariful către cetăţeni.
Cred că nu e o problemă dacă l-am amâna pentru luna viitoare. Vă mulţumesc.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Şi eu vă mulţumesc. Domnule consilier,
cu toată dragostea, aţi avut timp o săptămână să vă informaţi şi să vă apară
informaţii, prin comisii, prin directie, prin Servsal, prin ce vreţi dumneavoastră.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – M-am informat domnule Preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Vă mulţumesc.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Tocmai de aceea v-am şi propus amânarea
proiectului.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu vă mulţumesc, puteţi să mergeţi, este
dreptul dumneavoastră. Eu am fost şi m-am întâlnit cu jumătate din primari, cu
peste 50%, peste 50 de UAT-uri, am avut discuţii aplicate pentru că acolo este
marea problemă. Toată lumea a fost de acord.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte obiecţii, comentarii? Poftiţi.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Domnule Preşedinte, aş fi vrut să-l
întreb pe domnul director de fişa de fundamentare a tarifului propus de
operatorul economic: 1. dacă a fost o negociere că pur şi simplu ni se prezintă
numele operatorului economic şi propunerea lor în sensul de micşorare a acestei
propuneri a operatorului unic, nouă consilierilor judeţeni, de asemenea mi se
pare foarte mult redevenţa de 24.9 lei pe unitatea de măsură şi sigur că sunt mai
multe componente, nu toate ce-i drept, componente care mi se par destul de mari
inclusiv la combustibili şi lubrifianţi la 10, 58 de lei per unitatea de măsură, ceea
ce va duce la creşterea tarifului per UAT şi per familie.
Dl director Moiceanu Gabriel – Legat de costul pe redevenţă vreau să fac
precizarea că într-adevăr este mare, suntem singurul judeţ care avem costul cu
cofinanţarea acestui proiect la operatorul din deposit, dar banii vin către consiliul
judeţean şi redevenţele sunt egale cu ratele pe care noi le plătim la nivelul
consiliului judeţean către BERD. Este costul pe care parte din acest tarif, 25 de
lei din tariful pe care îl plătim la depozitare, toţi argeşenii, inclusiv agenţii
economici, merg în redevenţă şi se duc în ratele către BERD. Fac precizarea că
nicio unitate administrativ-teritorială nu a cofinanţat acest proiect, deşi pentru el
se referea şi a avut ca factor de implementare toate UAT-urile. Consiliul
judeţean a făcut acest împrumut în numele tuturor, peste 6.150.000 de euro,
urmând ca din procesul operaţional şi din mecanismul financiar să rambursăm
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această cofinanţare timp de 9 ani de zile. Sarcina am dat-o la operatorul de
depozit, banii vin în bugetul consiliului judeţean şi în bugetul consolidat avem
anual 4 milioane de lei care intră la bugetul consiliului judeţean şi evident mai
departe către BERD pe cofinanţare. Legat de celelalte cheltuieli, da, am ajustat
propunera iniţială a operatorului. Au venit în decembrie cu o propunere pe 97 de
ron pe tonă fără TVA, am analizat fiecare categorie de cheltuieli conform fişei
109 din ordinul preşedintelui ANRSC inclusiv în teren pentru că ştim ce utilaje
sunt în teren, avem şi datele de la staţiile de transfer pentru că nu vorbim doar de
o creştere. Anul trecut s-au finalizat şi au intrat în operare două staţii de transfer,
una la Costeşti, una la Curtea de Argeş, conform contractului iniţial operatorul
de depozit asigură transportul deşeurilor de la cele două staţii, Curtea de Argeş şi
Costeşti. Avem şi datele colectate în această perioadă, sunt 24.000 de tone care
au fost transportate din aceste zone şi sunt elemente de calcul în fişa de
fundamentare. Cum am putut să influenţăm aceasta reducere de la 97 la 83 fără
TVA, am estimat faţă de anul 2017 un venit dublu din reciclabile, pentru că toate
deşeurile care sunt reciclabile şi intră în centrul de management la Albota operat
de această asociere de operatori, ne diminuează costul fiecărui UAT pe tonă.
Prin urmare de la 97, după analiza fişei de fundamentare, am ajuns la 83, este şi
propunerea pe care am înaintat-o consiliului după analiza de o lună şi jumătate la
fiecare cost în parte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Alte comentarii? Alte
întrebări? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se
abţine cineva? Este cineva împotrivă? Da. Proiect adoptat.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 abţineri (domnii consilieri judeţeni
Alecsei Gheorghe, Bănică Gheorghe, Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ştefan,
Drăguţoiu Dan, Jinga Valerian, Miuţescu Gheorghe Adrian, Nae Eugen,
Postelnicescu Marius Dorel, Tică Manuel, Tudor Mihail şi Vasilescu Victor
Gabriel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 61.

23

- XXXIV Trecându-se la punctul XXXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului
Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2018. 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. 62.

- XXXV Trecându-se la punctul XXXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG
S.R.L., pe anul 2018. 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. 63.

- XXXVI –
Trecându-se la punctul XXXVI al ordinii de zi – Diverse.
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- XXXVI-I –
Trecându-se la punctul XXXVI-I al ordinii de zi - Informare A.D.I.Molivișu. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
În sală este conducerea executivă AGA Molivişu, doriţi să ne informeze ce
au mai făcut luna aceasta ? Poftiţi , aveţi cuvântul.
Dl manager Dică Gabriel– Bună ziua, după cum ştiţi ultima şedinţă a fost pe 25
ianuarie, de atunci şi până astăzi timpul a fost relativ scurt pentru a avea o
evoluţie spectaculoasă, ce pot să vă spun faţă de 25 ianuarie este că suntem în faza
în care depunem documentaţii pentru obţinerea avizelor pentru autorizaţia de
construire. Mai exact am depus la autorităţile care au solicitările gratuite întrucât
după cum ştiţi ADI Molivişu funcţionează cu bani publici şi până nu este votat
bugetul suntem în standby. Imediat cum se avizează bugetul putem să avem şi noi
fonduri pentru a depune documentaţia. Am depus la Ministerul Turismului, am
depus la Ministerul Apărării, am depus la drumuri comunale şi forestiere. Cred că
săptămâna asta trebuie să apară cel de la drumuri comunale, ştiu că este redactat şi
urmează să fie transmis. În ceea ce priveşte etapa următoare, avem PUZ-ul de
realizat, colegii de la Arefu îl fac, ei şi-au asumat acest lucru. Există şi pentru ei o
etapă de depunere a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor pentru PUZ, este un
lucru bun că obţinerea avizelor ne ajută şi pe noi în etapele următoare, practic
obţinerea avizelor lor ne scurtează nouă timpul la obţinerea avizelor noastre.
Odată ce este realizat PUZ-ul, o să fie înregistrat la OCPI şi aceea este o
procedură care necesită nişte avizări prin consiliile locale şi apoi consiliul
judeţean, înregistrarea la OCPI, toţi sunt nişte paşi şi nişte timpi care ne fac să
parcurgem etapizat şi lent acest proiect, dar ne propunem ca anul acesta să avem
licitaţia, ne propunem să avem un constructor care să poată să lucreze acest
proiect, sa fie cu experienţă, să cunoască aceste elemente de proiect ale
înzăpezirii, ale schiului, ale sportului alb şi prin urmare ca să nu mai repetăm
experienţele anterioare şi să avem un proiect finalizat. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumim.
Dl consilier judeţean Tudor Mihail – A nins? E zăpadă?
Dl manager Dică Gabriel – Da. 80 de cm.

25

Dl consilier judeţean Tudor Mihail – Asta e ştirea zilei.
Dl manager Dică Gabriel – Vă mulţumesc. Şi fără zăpadă artificială este.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – E în ordine. Alte puncte de vedere la
Diverse? Ale domnilor consilieri? Dacă nu, domnule Prefect, dacă doriţi să luaţi
cuvântul. Poftiţi domnule consilier.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Nu, aş vrea decât o propunere, ştiu
că s-a mai practicat, dar cred că de data asta s-a mai uitat, aş dori ca la punctele
3,4,5,6 unde avem cofinanţări, noi ca şi consiliu judeţean, pentru Regia de
Dezvoltare Regională Sud Muntenia către Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia, către
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, să avem câte un raport anual al
cheltuielilor pentru că sunt nişte bani, destul de mulţi şi trebuie să ştim cum s-au
cheltuit. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Este în ordine. Am reţinut.Poftiţi domnule
Prefect.
Dl Prefect Dragnea Emilian – Domnule Preşedinte, sala este destul spaţioasă şi
ne asigură volumul să transmitem mesajul. Vă mulţumesc pentru invitaţie, vă
mulţumesc că aţi aprobat bugetul şi pentru faptul că la ora actuală judeţul Argeş,
prin ordonatorul consiliul judeţean are un buget aprobat la care poate să angajeze
atât personalul de execuţie şi conducerea executivă a consiliului judeţean,
dumneavoastră personal împreună cu echipa de conducere, să duceti la îndeplinire
ceea ce v-aţi propus. Este un buget care se aliniază şi la celelalte bugete ale
municipiilor oraşelor şi localităţilor din judetul Argeş, este un buget extrem de
ambiţios cu un program de investiţii extrem de puternic şi cu bugete ale
instituţiilor şi unităţilor din autoritatea consiliului judeţean care asigură
funcţionarea pentru anul 2018 şi din ce am observat şi am înţeles din luările
dumneavoastră de cuvânt este un buget care s-a aliniat la marea sărbătoare a
poporului român Centenarul Marii Uniri, având o serie de evenimente care normal
că vor trebui desfăşurate în bune condiţii şi cu finanţare corespunzătoare.
Instituţia Prefectului nu poate decât să fie mulţumită că bugetele în judeţ sunt
aprobate, că autorităţile locale au un program de activitate aprobat şi însuşit prin
cei care sunt îndreptăţiţi să facă aceste lucruri şi că partea atât de venituri cât şi de
cheltuieli, sunt în regulă la ora actuală şi îndeplinesc condiţiile legale de
funcţionare. Vă doresc dumneavoastră, întreg consiliul judeţean, să gasiţi
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resursele interne să duceţi la îndeplinire acest buget pentru că este un buget de
care judeţul Argeş nu s-a bucurat în ultimii ani, este un buget care în partea
socială, cât şi în partea de educaţie, dar şi în partea de investiţii, pe drumuri
pentru desfăşurarea activităţii, care ambiţionează, care mobilizează şi care vă
conduce la o creştere a calităţii vieţii cetăţenilor din judetul Argeş. Vă doresc
succes şi toate cele bune.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumim . Cu aceasta, şedinţa s-a
încheiat. O după-amiază plăcută. Pe curând.
Şedinta s-a încheiat la ora 14.15.

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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