CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 10 mai 2018,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 14,00 domnul Constantin Dan Manu, preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 35 de
consilieri judeţeni sunt prezenţi 28, fiind absenţi motivaţi doamna consilier
judeţean Eftene Diana şi domnii consilieri judeţeni Alexei Gheorghe, Damian
Haralambie, Drăguţoiu Dan, Negoescu Vasile, Tecău Grigore Florin şi Tică
Manuel deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept dl Voica Ionel, secretarul Judeţului Argeş şi
din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al unităţilor
subordonate: dna Ciobanu Alisa Simona, director Direcţia Juridică Administraţie
Publică Locală, dna Mocanu Carmen, director executiv Direcţia Economică, dl
Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dl Ivaşcu Sorin, director
executiv Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, dna
Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Cultură Învătământ, dna
Rădulescu Eliza, şef Serviciu Resurse Umane, dl Cotescu Florin Cristian, director
interimar Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, dl Popescu
Cornel, manager al Muzeului Judeţean Argeş, dl Bratu Gabriel, manager Centrul
de Cultură Brătianu, dna Araxy Negoşanu, director interimar Centrul Cultural
Judeţean Argeş.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, vă mulţumesc că suntem în
cvorum la şedinţa extraordinară. Am convocat această şedinţă extraordinară
pentru că sunt, după cum aţi văzut, 4 proiecte pe ordinea de zi care nu mai
necesită amânare până la şedinţa ordinară. Pe ordinea de zi la primul punct avem
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat
privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Argeș și
Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Argeș, aferent proiectului cu
titlul ,,Modernizarea DJ 503 limita județul Dâmbovița - Slobozia - Rociu Oarja - Catanele - (DJ 702 G - km 3+824) km 98 + 000 - 140 + 034, în
judetul Argeș”. Proiectul nr.2 este hotărârea privind modificarea și
completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.
185/27.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul “Creșterea eficienței
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energetice a Palatului Administrativ situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.
1, județul Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect. Proiectul nr. 3 este legat
de exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director
Executiv la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Argeș. Aici vă
reamintesc că va fi vot secret şi ultimul proiect este legat de aprobarea
organizării rețelei școlare a învățământului special din județul Argeș
pentru anul școlar 2018 – 2019. Este urgenţă pentru că suntem aproape de
finish-ul pe care trebuie să-l dăm prin hotărâre de consiliu. Cine este pentru?
Mulţumesc. Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă? Nu.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația
Bazinală de Apă Argeș și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Argeș,
aferent proiectului cu titlul ,,Modernizarea DJ 503 limita județul Dâmbovița Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele - (DJ 702 G - km 3+824) km 98 + 000 - 140 +
034, în judetul Argeș”. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Comentarii? Întrebări?
Dl consilier judeţean Postelnicescu Marius – O singură întrebare la contractul
acela de colaborare, am văzut că este o perioadă de 10 ani. Mi se pare cam
lungă pentru investiţie, nu cred că va dura atât de mult.
Dl director Ivaşcu Sorin - 5 ani după ce se finalizează investiţiile.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ok. Vă rog.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Domnule Ivaşcu, avem un proiect
pentru reabilitarea acestui drum.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Care drum, noi vorbim de ABAV.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Nu, nu…colaborarea pentru
modernizarea DJ503. Este terminat, bănuiesc, nu?
Dl director Ivaşcu Sorin – Proiectul este în faza DALI.
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Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – În acest acord este vorba de a trece
în administrarea sau pentru folosinţa consiliului judeţean a nişte suprafeţe de la
ABAV la noi, albia minoră sau ceva de genul ăsta.
Dl director Ivaşcu Sorin – Este vorba de 3 podeţe, care sunt pe acest drum
cadastrate de noi, dar albia râului este a lor. Iar pe fonduri europene nu poţi să
investeşti.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin - Am înţeles, am citit asta. De acord
cu dumneavoastră. Nu le putem trece în acest acord acum când le aprobăm?
Dl director Ivaşcu Sorin – Podeţele?
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Suprafeţele sau nu le ştim?
Dl director Ivaşcu Sorin – Ele sunt prinse în documentaţia depusă la ABAV şi
vor fi prinse aceste podeţe şi chiar vă pot spune care sunt, peste pârâul Mozacu
la Mozăceni, peste pârâul Neajlov la Oarja, peste Valea Rogoz la Oarja.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Era mai bine dacă le treceaţi în
raportul dumneavoastră direct, nu era o problemă şi mai am o întrebare aici,
spune că se pot semna acte adiţionale ulterior, acele acte adiţionale mai sunt
supuse aprobării consilierilor judeţeni sau în baza acestei aprobări se semnează
actele adiţionale?
Dl director Ivaşcu Sorin – Orice modificare va fi supusa plenului consiliului
judeţean.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Mulţumesc mult.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Şi eu vă mulţumesc. Eu mă voi abţine
din motiv lesne de înţeles, pentru că trebuie să semnez acordul cadru. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă.
Dl consilier judeţean Tudor Mihail – O abţinere.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri ( dl Preşedinte al
Consiliului Judeţean Argeş Constantin Dan Manu şi dl consilier judeţean
Tudor Mihail )
S-a adoptat Hotărârea nr. 117.
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- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.
185/27.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul “Creșterea eficienței
energetice a Palatului Administrativ situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1,
județul Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect. - 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. 118.

- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director
Executiv la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Argeș. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Este vot secret.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Conţinutul buletinului: sunteţi de acord cu
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director
executiv al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş de către
domnul Cotescu Florin Cristian? ,,Da”, ,,nu”, vă rugăm să bifaţi opţiunea
dumneavoastră. Vă precizez faptul că Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici a emis avizul de exercitare cu caracter temporar a funcţiei. Votul se va
desfăşura.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus – Pe aceeaşi procedură, aşa cum am
mai făcut, în ordine alfabetică. Comisia?
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Comisia de validare la sfârşit.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Deci întâi votul da, după care comisia
constată. Vă rog frumos. Poftiţi.
4

Dl consilier judeţean Bănică Gheorghe – Grupul PNL nu votează.
S-a procedat la votul secret.
Dl Secretar Judeţ Voica Ionel – Rezultatul votului: voturi valabil exprimate 22,
voturi ,,da” – 19, voturi ,,nu” – 3. Proiectul de hotărâre a trecut.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulţumim.
S-a adoptat Hotărârea nr. 119.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării rețelei școlare a învățământului special din județul Argeș
pentru anul școlar 2018 – 2019. - 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. 120.
Vă mulţumesc. O după-amiază plăcută.
Şedinta s-a încheiat la ora 14.30.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Dan MANU
SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :
Clipici Marian ___________________
Jinga Valerian___________________
Iacşa Aurel ____________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
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