CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29 martie 2018,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 15,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 35 de consilieri
judeţeni sunt prezenţi 32 de consilieri, absentând motivat doamna vicepreşedinte
Brătulescu Simona Mihaela şi domnii consilieri judeţeni Nicolaescu Marius Florinel
şi Bulf Cornel Cătălin, 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 Şovar Cătălin, şef Serviciu Monitorizare Lucrari Publice şi
Guvernanţă Corporativă, dl Voicu Constantin, manager Spitalul de Recuperare
Brădet, dl Popescu Cornel, manager al Muzeului Judeţean Argeş, dl Cotescu Florin
Cristian, director interimar Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş,
dna Gheorghe Florina, manager Spitalul de Pediatrie Piteşti, dna Matei Iuliana,
director adjunct 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 Brătulescu Daniela,
manager UAMS Rucăr, dl Dică Gabriel, manager ADI Molivişu, Funie Cristinel,
director SC. JUD PAZĂ şi ORDINE ARGEŞ, dna Ciocănău Niculina, consilier
Preşedinte, dna Ionescu Anci, consilier Preşedinte, dl Veaceslav Burlac, Preşedintele
Raionului Criuleni-Republica Moldova.
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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:
Dl consilier judeţean Iliescu Gheorghe la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 68.
Dl consilier judeţean Alexei Gheorghe la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 69.
Dl consilier judeţean Enache Valentin Viorel la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 74.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua. Stimaţi colegi, înainte de a
supune la vot ordinea de zi, vă propun modificarea ordinii de zi astfel, retragerea
punctului nr.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public
Județean Salvamont Argeș, cel mai probabil pentru şedinţa ordinară de luna
viitoare. De asemenea, vă propun înlocuirea punctului 5 de pe ordinea de zi cu
punctul 21 pentru că la punctul 21 era Proiect de hotărâre privind încheierea
Înțelegerii de cooperare între Județul Argeș din România și Raionul Criuleni
din Republica Moldova. Vă rog să îmi daţi voie să salut cu totul special prezenţa
la şedinţa noastră în sală după un efort extraordinar din partea domnului preşedinte
al Raionului Criuleni, a venit de la Strasbourg împreuna cu dinstinsa doamnă. Bine
aţi venit. V-aş ruga mult de tot să veniţi lângă mine aici. De asemenea, vă propun
ca punctul 26 respectiv, Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului
general pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D Negrași-Mozacu, km
34+500-39+500, L=5km, comuna Negrași, jud. Argeș, să devină punctul 24. Vă
supun la vot cu aceste amendamente ordinea de zi. Cine este pentru? Mulţumesc.
Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Nu. Vreau să-l informez pe
domnul preşedinte să nu aibă nici un dubiu cum că aş fi intrat eu într-o rutină
atunci când prezidez această şedinţă, dar regula ne-o impune pentru că se şi
înregistrează aceste discuţii din şedinţe şi trebuie să spun foarte clar şi explicit cine
este pentru, cine este împotrivă, cine se abţine şi proiectele care sunt adoptate. Vă
mulţumesc.
- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 16 februarie 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 - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 5 martie 2018. - 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 III al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 08 martie 2018. - 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.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 16 martie 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.
- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
încheierea Înțelegerii de cooperare între Județul Argeș din România și Raionul
Criuleni din Republica Moldova. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Să fie într-un ceas bun. L-aş ruga pe domnul preşedinte să rămână aici lângă
noi şi rog aparatul tehnic al consiliului judeţean că pe procedurile tehnice,
legale, să facă protocolul, iar la sfârşitul acestei şedinţe tot în prezenţa noastră
să putem semna acordul de colaborare. Sunteţi de acord? Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 68.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Muzeului Județean Argeș. - 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( dl. consilier judeţean
Iliescu Gheorghe ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 69.
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- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Centrului de Cultură Brătianu. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abţinere ( dl. consilier judeţean
Alecsei Gheorghe ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 70.
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Pitești. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 71.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 72.
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- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale U.A.M.S. Rucăr. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 73.
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea alocației zilnice de hrană şi a nivelului contribuției de întreținere datorată
de către beneficiari/susținători legali ai acestora în U.A.M.S. Domnești.. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii? Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 74.
- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
derularea Programului PRO Social în cursul anului 2018. Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii? Vă rog!
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - Domnule Preşedinte, nu este
vorba de acest punct, dar aş dori să vă propun să găsim soluţii de finanţare sau
fonduri pentru ceea ce înseamna până anul trecut întrajutorarea asociaţiilor ce
au legătură cu copiii cu autism şi alte dizabilităţi. Ştiţi ca în luna ianuarie
veneau cele 9 asociaţii, reprezentanţii lor şi alocam o anumită sumă, cofinanţare
pentru utilităţi salarii şi aşa mai departe. Eu zic să ne gândim pentru că este
păcat, am primit multe semnale în aceste luni şi să vedem ce putem face.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – De acord şi vom încuraja şi în funcţie de
posibilităţile bugetare. Vom aloca sume în condiţiile legii acolo unde este
nevoie. 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 o abţinere ( dl. consilier judeţean
Enache Valentin Viorel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 75.

- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Judeţului Argeş.
- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aşa după cum aţi luat la cunoştinţă şi în comisii este vorba de un teren şi
câteva clădiri care se află în comuna Rucăr, iar prin hotărâre de consiliu local
rucărenii ne solicită o suprafaţă pentru dezvoltarea unor obiective de interes
local pe UAT Rucăr. Vă reamintesc că este nevoie de două treimi. Întrebări?
Dacă nu vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?Mulţumesc. Se abţine
cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 76.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
preluarea în administrare a unui teren în suprafață de 4ha. situat în extravilanul
comunei Arefu, în vederea derulării proiectului ,,Conservarea și Consolidarea
Cetății Poenari Argeș”. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:

Este suprafaţa de teren, avem hotărâre de consiliu local, repet este suprafaţă
de teren pe care noi o vom administra şi implicit noua cale de acces pe care noi
din bugetul propriu al consiliului judeţean o vom finanţa. Obiecţii? Întrebări?
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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. 77.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
înlocuirea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 50/26.05.2005. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Domnule Voica, la ce se referă?
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Se referă la înlocuirea anexei din hotărârea din
2005 cu privire la bunurile care au fost predate de către consiliul local Cotmeana
către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele iar din verificarea înscrisurilor
respective a rezultat că o parte din aceste bunuri, respectiv nişte chili, sunt de fapt
în proprietatea mănăstirii Cotmeana. Acele bunuri le excludem şi includem
bunurile care sunt proprietatea centrului.
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. 78.

- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Comunei Rucăr a unui imobil – teren și clădiri. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 79.
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- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr a imobilelor –
teren și construcții în care își desfășoară activitatea. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 80.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș, prin Consiliul Județean
Argeș și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean
Argeș. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 81.
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
încheierea Protocolului de colaborare între Județul Argeș și Inspectoratul Școlar
Județean Argeș pe anul 2018. - 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 82.
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea sumei alocate finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru
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activități non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005, pentru anul
2018 și a metodologiei de acordare. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 83.
- XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă
din România. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 84.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea arondării actuale a comunei Bălilești de la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor Câmpulung la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor Mioveni. - 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 85.
- 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
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servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe
trasee județene. 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 86.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Devizului general pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D NegrașiMozacu, km 34+500-39+500, L=5km, comuna Negrași, jud. Argeș”. 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 87.

- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Devizului ofertă pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D NegrașiMozacu, km 34+500-39+500, L=5km, comuna Negrași, jud. Argeș”.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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 88.
- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea D.A.L.I (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții), Devizul
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general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ
703B (DJ679) Pădureți – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la
Lunca Corbului și Costești”. 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 89.
- XXVII Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2017 pentru activitatea Județului
Argeș. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii? Poftiţi!
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Este punctul care are şi anexele cu
propunerile nu?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu, noi vorbim până la 31 decembrie
2017 la acest proiect.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Aveam o întrebare pentru doamna
director. Excedentul bugetar pe anul 2017, care este gândirea, proiecţia pentru
a-l folosi, ce faceţi? Ce facem cu el? Aveţi propuneri.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, total de accord,
haideţi să terminăm treaba aceasta , la Diverse, să ne informeze pentru că nu
face obiectul concret, aveţi totală dreptate, ne putem lămuri. Obiecţii, comentarii
legat de acest proiect? 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. 90.
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- XXVIII Trecându-se la punctul XXVIII 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:
Obiecţii? Comentarii? Vă rog!
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian - Domnule Preşedinte , în primul rând am
înţeles după ce am discutat şi cu primarii şi cu oameni din aparatul consiliului
judeţean că această repartizare a sumelor respective din impozitul pe venit au fost
luate în discuţie şi s-au realizat pe baza unor propuneri venite de la primari, asta
am înţeles eu. Cei care n-au depus solicitări şi nu au venit cu documentele
aferente respectivelor solicitări, nu au fost luaţi în discuţie. Sunt 75 de localităţi
care beneficiază de nişte sume pentru lucrări şi proiecte pe PNDL1 şi PNDL2.
Întrebare pe care vreau să o pun este pentru ceilalti care până la 102, nu au putut,
n-au primit, există o gândire, o intenţie ca la următoarea rectificare bugetară să
beneficieze, să fie îndrumaţi să facă, pentru că este şi vina UAT-urilor care nu vin
într-adevăr cu documentaţia pusă la punct, cu toate documentele finalizate şi dacă
mergem pe aceste criterii putem să ajungem să fim în situaţia când anumite
localităţi să nu mai primească nimic, niciodată, pentru că din motive subiective
sau obiective nu vor veni cu aceste documente. Există o intenţie de a-i îndruma,
de a găsi soluţii, să îi ajutăm, să duca la capăt aceste proiecte sau documentaţii, că
poate nu se pricep, nu au într-adevăr aparatul complet în structura primăriei şi
dacă nu îi ajutăm poate oamenii aceştia nu vor primii niciodată. E o întrebare pe
care o pun şi un sfat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – E în ordine, sunt mai multe întrebări la care
trebuie să vă răspund. Prima, până a iniţia acest proiect de hotărâre, împreună cu
vicepreşedinţii am stat de vorbă cu fiecare primar, am făcut şedinţe pur
administrative şi am stat de vorbă cu fiecare primar din teritoriu indiferent de
coloratura politică pentru că la noi coloratura politică egal zero în procesul de
administrare. Şi vreau să vă mulţumesc şi să le trasmiteţi şi dumneavoastră pentru
că au fost şi primari de alte coloraturi decât PSD care au cedat în favoarea altor
colegi şi să le transmiteţi mulţumirea că au un excedent mai mare şi că la această
primă ,,strigare” scuzaţi termenul neacademic, lasă pe alt primar coleg sau vecin
de localitate să beneficieze de sumă. Am convenit atunci şi am şi stat de vorbă cu
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toţii ce proiecte ale fiecărui UAT putem finanţa şi i-am rugat pe fiecare să notifice
la consiliul judeţean solicitarea. Că nu au făcut-o toţi nu e vina mea, dar cei 20 şi
ceva care nu se regăsesc, sunt mulţi care au renunţat şi au spus nu mă interesează
în acest moment şi vă mai spun ceva domnule consilier, aceste sume care sunt în
anexă şi comentate, nu fac parte din cofinanţări, nici vorbă, proiectele înseamnă
cu totul altceva şi la Diverse dacă mai doriţi doamna Mocanu ne va explica exact
şi mecanismul cofinanţărilor de proiecte. Zilnic primim vizite din partea
primarilor care solicită consiliere, e raţional, e normal, vin bat la uşă, nu mă
descurc că nu am personal tehnic de specialitate în domeniul cutare şi îi ajutăm cu
tot dragul să ştiţi. Eu nu ştiu ce vă spun primarii dumneavoastră, eu am avut o
mare mulţumire, în cele 4 zone în care am fost, pentru că noi ne-am dus la dânşii
am văzut şi solicitările la faţa locului, ne înţelegem foarte bine.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Să nu vă înţelegeţi chiar prea bine, că
nu e bine nici aşa.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, s-ar putea să vă
riscaţi, dar vine momentul 2020.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Când ne trezim cu o ordonanţă ca aia
care a mai fost, dacă vă întelegeţi prea bine.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu domnule preşedinte, s-ar putea să fie un
act benevol, deci s-ar putea.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – O întrebare domnule preşedinte, aici la
punctul 8 la Bogaţi spune chiar cofinanţare pod. Deci au fost şi cofinanţări.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Au fost şi veţi vedea, punctual nu pe
PNDL, au fost 3 finanţări punctuale excepţionale, una dintre acestea este şi
Bogaţi, alta este Boteni pentru că, de exemplu la Boteni şi cei care am fost la
Boteni ştim acest lucru, sunt 3 locuitori care sunt hemodializaţi şi sunt aduşi în
spate pentru că nu putea să urce maşina, lucru nepermis în 2018 şi atunci ţinând
cont de prioritate maximă şi de starea de sănătate a oricărui cetăţean al judeţului
am luat decizia aceasta de comun acord cu toţii, iar o comună de lângă Boteni a
renunţat pentru comuna Boteni.
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Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Şi apropo de întâlnirea cu primarii,
dumneavoastră în mod organizatoric aţi spus că primăria gazdă care a organizat
întâlnirea să cheme primarii din zona respectivă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Nu, aţi înţeles greşit, nu ştiu de unde aveţi
această informaţie.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – De exemplu primarul de la Suseni, n-a
fost chemat la Albota.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Nu este adevărat.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Aşa mi s-a spus că n-a fost chemat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă reamintesc tiparul domnule consilier.
De la cabinetul preşedintelui pleacă convocarea cu data, ora şi locul evident unde
dorim să ţinem aceste şedinţe. La consiliul judeţean vin confirmările acestor
solicitări ale noastre, iar împreună cu aparatul tehnic, cu funcţionarii publici, cu
directorii de direcţie, noi ne facem temele, iar la fiecare deplasare, fiecare
localitate are fişa localităţii,. Atenţie că nu-i de glumit. Nu mergem acolo să stăm
de vorbă ce mai faci, nu te-am văzut de mult. Avem situaţia exactă, evidenţa
fiecărei localităţi care este la noi. Că se numeşte parte de investiţii, că se numeşte
parte de buget finanţe, partea de urbanism, resurse umane chiar, avem o
informare reciprocă şi este foarte salutată aceasta iniţiativă pentru că pe lângă
împărţirea unor sume mai mari sau mai mici, se informează, pun întrebări, se
lămuresc ce fac şi pe proiecte, pe acte normative. Acesta este tiparul, nu convoacă
un primar alţi primar, noi am făcut treaba aceasta. Vă rog.
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Domnule Preşedinte, avem şi noi rugămintea,
cel puţin consilierii din zonele respective să fie invitaţi la aceste discuţii dacă nu
vă deranjează.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Cum să mă deranjeze, chiar ne ajută.
Dl consilier judeţean Nae Eugen - Vă mulţumim.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Cu mare drag. Alte întrebări.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - Domnule Preşedinte, nu este
momentul să facem un caz, dar am vorbit cu câţiva primari şi mi-au spus că la

15

Boteni de exemplu primarul a sunat alţi colegi din zonă, primarul de la Schitu
Golesti şi de la Ţiţeşti nu au fost chemaţi, dar nu este o problemă aceasta şi nici de
la Suseni.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu este adevărat. Eu vă arăt confirmarea de
la cabinet.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Eu i-am întrebat: aveţi vreun fax de
la consiliul judeţean , aveţi vreun telefon? Au spus că nu, nimic. Vreau să revin la
o problema tehnică, dar ca informare, dar cred că e şi o soluţie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Staţi puţin să nu rămân dator. Schitu Goleşti
nu a fost convocat la Boteni. Deci sa nu confundăm. Schitu Goleşti a fost
convocat la Mioveni, printr-o raţiune. Nu m-am mai dus împreună cu domnul
vicepreşedinte pe vechile colegii, ne-am dus la Boteni pentru că am prins de la
Dâmbovicioara, Rucăr, Dragoslavele, toată zona, Poenarii de Muscel, Albeştii de
Muscel şi ne-am dus până la Mioveni. Deci nu am mers pe tiparul vechilor
colegii. De ce ? Pentru că am zis că ne face mai bine zona geografică pe care ar fi
foarte bine să mergem. Şi eu am vorbit cu primarul şi de la Schitu Goleşti,
probabil că au fost motive întemeiate.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – Vreau să revin la o problemă
tehnică. În urma discuţiei cu doamna Mocanu şi doamna Ciocănău, ni s-au
explicat criteriile pentru care au fost alocaţi aceşti bani, în sensul că nu se acordă
pentru SF, PT, Dali, etc. şi pentru lucrări în execuţie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Pe lege nu avem cum.
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius - Pe lege da. Avem un caz tipic, avem
un proiect pus pe HG28 la minister.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Fosta HG28, probabil PNDL 28 sau PNDL,
la ce vă referiţi?
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – HG28 care spune că se finanţează şi
proiectele. Între timp a apărut şi HG907 care nu mai finanţează proiectele, ci doar
execuţia, iar dacă un primar are un proiect depus la minister şi este în faza de
semnare a contractului, trebuie schimbată legislaţia.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte, iertaţi-mă în protocol
atunci când semnează UAT-ul sunt prevăzute toate procedurile, dacă domnul
primar care v-a informat ar fi citit cu atenţie şi sursa de finanţare şi perioada şi
paşii, reţinea din protocol. Şi ca să credeţi că spun adevărat, vă invit să vedeţi şi
protocoalele pe care eu le-am semnat în numele consiliului judeţean. Sunt
specificaţi toţi pasii, ce ai voie, se spune că se finanţează si deduci ce nu se
finanţează. Alte întrebări?
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Eu mai am o întrebare, nu vă mai reţin.
La anexa 5, care este destul de scurtă, ar fi fost nevoie de mai mult. O întreb pe
doamna administrator Maria, pentru că am mai avut o discuţie pe tema aceasta,
DJ704H este prins la finanţare, drumul acesta Băiculeşti - Curtea de Argeş, unde
este prins? Că nu-l văd niciodată.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Tocmai dumneavoastră mă întrebaţi, care
aveţi ceva cu totul special de suflet cu Băiculeştiul.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Întreb unde e pentru că primarul spune
că ar fi, dar nu-l văd pe nicăieri.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Tronsonul acela unde se află şi rezervele
statului, este prioritate maximă pentru consiliul judeţean şi veţi vedea.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – A, deci urmează.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – A, nu, va fi finanţat cum se îndreaptă
vremea.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian
putea fi prins aici.

- Deci urmează să fie finanţat, dar nu e,

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule preşedinte , Regia de Drumuri,
este regia autonomă are un buget pe care îl votăm, pe care l-am votat şi fiecare îşi
face o strategie. Staţi liniştit.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian - Dacă nu finanţăm.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Dacă nu finanţăm nu putem să facem,
încălcăm legea şi atunci e abuz în serviciu. În Băiculeşti în acest an vom merge
garantat amândoi, dumneavoastră ca fiu al comunei Băiculeşti, eu ca executant

17

alături de doamna Nicolau şi ne vom făli că am asfaltat chiar dacă liberalul de la
Băiculeşti de atâtea mandate şi ca preşedinte şi ca vicepreşedinte şi la putere şi cu
dl Orban şi fără dl Orban, n-a fost în stare să facă treabă la Băiculeşti.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Da dar am făcut centura asta de aici de
la Piteşti care este bună pentru toată lumea.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Să trăiască domnul Văcăroiu.
Dl consilier judeţean Jinga Valerian– Mergem şi la Măţău, da?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Dacă nu mai sunt întrebari, cine este
pentru?Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 91.
- XXIX Trecându-se la punctul XXIX al ordinii de zi – Diverse.
- XXIX – I Trecându-se la punctul XXIX – I al ordinii de zi - Raportul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică privind Eficiența Activității Inspectoratului de Poliție
Județean Argeș în anul 2017. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Domnule preşedinte, vă rog.
Dl consilier judeţean Mărăşoiu Dorin – Pentru cine nu cunoaşte sau nu a auzit de
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul
Judeţean Argeş. În anul 2017 s-au desfăşurat 23 de şedinţe din care 11
extraordinare atât în teritoriu cât şi la sediul consiliilor locale Mioveni, Curtea de
Argeş şi Costeşti, Topoloveni şi la cât şi în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Argeş, unde au fost discutate situaţia tuturor posturilor de poliţie evidenţiindu-se
lipsa personalului şi a dotărilor. În localităţile mai sus menţionate unde s-au
desfăşurat cele 4 şedinţe au fost invitaţi locţiitorii comandanţilor de poliţie,
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primarii localităţilor respective şi un număr de 5 primari ai localităţilor adiacente.
Au dat curs invitaţiilor numai 3 primari. Se constată necesitatea modificării
legislaţiei cu privire la funcţionarea autorităţii de ordine publică în urma acestor
şedinţe realizate de către Autoritatea Teritorială la consiiliile locale au fost
distribuite 2 autoturisme jeep deţinute de inspectoratul de poliţie, unul a ajuns la
secţia rurală Albeştii de Argeş, celălalt la Câmpulung. Mulţumim pentru
colaborare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Întrebări?Comentarii? Nu.
- XXIX – II Trecându-se la punctul XXIX – II al ordinii de zi - Raport privind activitatea
Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Analiză comparativă 2016 - 2017. Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aţi avut-o şi la mapă, aţi supus-o spre dezbatere, este cazul să facem o
sinteză? Întrebări ? Comentarii? Nu.
Aşa cum v-am rugat să fiţi de acord în fiecare lună la şedinţa ordinară avem
o informare despre Molivişu. Domnule director, ce aţi făcut luna aceasta?
Dl manager Dică Gabriel – Faţă de luna trecută am terminat ce ne-am propus iar
documentaţia pentru scoatere din fond forestier este deja gata. Pentru PUZ am
avut nişte discuţii cu doamna architect şi am pus la punct anumite aspecte legate
de acest proiect. PUZ-ul o să dureze ceva mai mult, trebuie respectaţi anumiţi
paşi, dar vreau să precizez următorul lucru: aceste două contracte în mod normal
trebuiau să fie cronologic, dar noi am reuşit să le facem în paralel şi asta este un
câştig de timp pentru noi ca investitori şi consider că suntem într-o fază avansată
şi într-o fază bună pentru proiecte. Încercăm să eliminăm aceşti timpi de aşteptare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulţumim. Doriţi să adresaţi vreo
întrebare? Dacă nu, vă mulţumim.
Protocolul de colaborare este gata? Aş dori să fac un preambul. Astăzi de
dimineaţă am avut onoarea ca tot în această sală să avem invitaţi redactori din
mass-media care locuiesc în alte state cu zonă de români. A fost o discuţie
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organizată de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, au fost
parlamentari prezenţi, au fost discuţii sincere, concluzia a fost una singură, să ne
ţinem de neam şi cu totul special au încurajat semnarea de parteneriate, că face
bine reciproc şi fond de carte s-a solicitat pe zonele cu români din Ucraina. Noi
vom face nişte demersuri, evident oficiale, să vedem în ce măsură putem să
ajutăm. Domnule preşedinte a venit momentul semnării protocolului. Doriţi să-l
citim înainte de–al parafa? Vă întreb. La articolul 1 se declară judeţul Argeş şi
Raionul Criuleni unităţi administrativ-teritoriale, părţile vor dezvolta relaţii de
colaborare potrivit competenţelor de care dispun conform legislaţiei. La articolul
3, domeniile de cooperare sunt: colaborare economică între firmele şi oamenii de
afaceri locali şi pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea şi
finanţarea din bugetele locale ale unor obiective de investiţii şi în conformitate cu
legislaţiile în vigoare din cele două state. Părţile vor organiza programe culturale,
educaţionale şi strategii de pregătire profesională, precum şi alte acţiuni care vor
contribui la dezvoltarea relaţiilor de prietenie la nivelul comunităţilor locale după
cum urmează: schimburi de experienţă si derularea unor proiecte în domeniul
dezvoltării locale, schimburi interinstituţionale în domeniul de competenţă,
mediul înconjurător, educaţie, tineret, cultură, protecţie socială şi aşa mai departe
şi schimburi de cărţi şi reviste, expoziţii de pictură, fotografie, ceramică, sculptură
şi alte activităţi cu caracter artistic, festivalul de folclor, cântec, dans şi alte
activităţi artistice, colaborări între organismele reprezentative ale diferitelor
profesii lucrative şi artistice, participarea delegaţiilor la sărbătorile tradiţionale
care au loc în localităţile noastre, vom dezvolta programe de activităţi şi acţiuni pe
care le vom considera oportune pentru dezvoltarea economică şi socială a celor
două unităţi cum ar fi furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţi
economice, informarea reciprocă privind eventualele investiţii sau oportunităţi de
piaţă înlesnind întâlnirile între potenţialii investitori şi nu în ultimul rând
organizarea de expoziţii pentru promovarea produselor. Alte activităţi, oferte
turistice în vederea atragerii de turişti la tratamente, odihnă şi recreere prin
albume pliante dvd-uri şi organizarea de excursii. Modalităţi concrete de
cooperare ar fi schimbul de experienţă între cele două autorităţi, derularea unor
proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul comunităţilor, efectuarea
de stagii de pregătire profesională reciprocă avantajoase, facilitarea întâlnirilor
între diferite primării situate în raza de competenţă a celor două parţi şi cele două
părţi vor stabili în fiecare an programul de lucru care va defini acţiunile comune.
Părţile vor invita autorităţile locale din localităţile care întră în competenţa
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judeţului Argeş şi respectiv Raionul Criuleni şi persoanele fizice şi juridice care
îşi desfăşoară activităţile economice în localităţile respective să coopereze în
pregătirea şi implementarea unor proiecte în domenii de interes reciproc.
Coordonarea acestor activităţi o face face un coordonator desemnat de fiecare
parte care va urmări implementarea eficientă a înţelegerii de cooperare. Părţile vor
suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înţelegeri. Articolul
13. Orice modificare a înţelegerii se face amiabil între cele două părţi,
modificările respective produc efecte de la data semnării. Domnule Preşedinte!
Preşedintele Raionului Criuleni Veaceslav Burlac – Domnule Preşedinte, onorată
asistenţă, pentru mine este o onoare să fiu astăzi aici la Piteşti să semnez acest
protocol. Pentru Raionul Criuleni este unul istoric şi nu doar, este şi pentru
judetul Argeş, la fel un eveniment care pune bazele unei colaborări de lungă
durată. Sunt convins că această semnare de acord este foarte importantă pentru că
suntem în anul Centenarului. Suntem la doar două zile de la data de 27 martie
când tot neamul românesc a sărbătorit Marea Unire şi vreau să vă mulţumesc
pentru onoarea pe care mi-aţi oferit-o şi suntem convinşi că noi cei de la Criuleni
suntem la fel ca dumneavoastră, suntem români.
Şedinta s-a încheiat la ora 16.00.

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

SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :
Eftene Diana ___________________
Jinga Valerian___________________
Iacşa Aurel ____________________
Dima Eduard Ştefan ______________
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