CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 iulie 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 34 de consilieri, absentând motivat domnul
consilier judeţean Tică Manuel, 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 executiv 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.,dl Sănduloiu
Ion, director Serviciul Public Salvamont Argeş,dl Şovar Cătălin, şef Serviciu
Monitorizare Lucrari Publice şi Guvernanţă Corporativă, dna Gheorghe Florina,
manager Spitalul de Pediatrie Piteşti, dna Molfea Adriana, manager interimar
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dna Minca Ana Maria, şef Serviciu Asistenţă
Medicală, dna dr. Enescu Adina, director medical interimar Spitalul de Pediatrie
Piteşti, dna dr. Toader Dana, medic Spitalul de Pediatrie Piteşti, dna Negoşanu
Araxy, manager interimar Centrul Cultural Judeţean Argeş, dl Moiceanu Gabriel,
director executiv A.D.I Servsal, Funie Cristinel, director SC. JUD PAZĂ şi
ORDINE ARGEŞ, dna Ciocanau Niculina, consilier Preşedinte.
Înainte de citirea ordinii de zi a 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:
domnul consilier judeţean Enache Valentin Viorel la punctul nr. 2 de pe ordinea de
zi - Hotărârea nr. 177 şi la punctul nr.3 - Hotărârea nr. 178;
doamna vicepreşedinte Brătulescu Simona Mihaela la punctul nr. 17 de pe ordinea
de zi - Hotărârea nr. 192;
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domnul consilier judeţean Iacşa Aurel la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi
Hotărârea nr. 192;
domnul consilier judeţean Iliescu Gheorghe la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi
Hotărârea nr. 192;
domnul Preşedinte Constantin Dan Manu la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi
Hotărârea nr. 196;
domnul consilier judeţean Clipici Marian la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi
Hotărârea nr. 197;

-

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, este ora 15.00. Vă mulţumesc
pentru participare, suntem în cvorum, cunoaşteţi ordinea de zi, s-a discutat fiecare
proiect în comisii. Dacă sunt obiecţii la ordinea de zi? Vă rog!
Dl consilier judeţean Tudor Mihail – Domnule Preşedinte, vă solicit retragerea de
pe ordinea de zi a punctelor 11 şi 25.1. Punctul 11 se referă la transmiterea unui
teren de la Ambulanţă către Regia de Drumuri pentru asfaltare şi retransmiterea lui,
am mai procedat şi cu Spitalul de la Costeşti şi am vrea retragerea pentru şedinţa
următoare pentru a avea între timp un raport privind costurile care au fost la
Spitalul Costeşti pentru cam aceleaşi lucrări. Pentru că noi venim şi sprijinim Regia
de Drumuri pentru că este regia noastră, dar nu ştim exact ce se întâmplă acolo
foarte clar, deşi s-au investit mulţi bani şi foarte bine şi sunt de acord să investim în
continuare, pentru că ea să devină o firmă competitivă ca să poată să facă şi alte
lucrări , nu numai ce le oferim noi pe tavă de la consiliul judeţean . Şi pe de altă
parte cred că, ar fi trebuit, este un teren dat în administrarea ambulanţei, putea şi
ambulanţa să-şi rezolve această problemă şi să n–o lase în seama consiliului
judeţean. Deci aş solicita o amânare a acestui punct până la şedinţa următoare după
primirea acelui raport de la Costeşti. Şi 25.1 se referă la instituirea aceluiaşi titlu de
om centenar sau cetăţean centenar. Aş dori să vină acest proiect cu un regulament
de acordare acestui titlu, adică să ştim exact nişte criterii clare către cine se acordă
acest titlu. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Cu multă plăcere domnule consilier mi-aţi
pus 3 întrebări. Încerc să vă răspund. Primul legat de serviciul de ambulanţă. Acolo
noi suntem proprietari, noi, consiliul judeţean. Eu nu pot să mă duc în piaţa liberă
să-mi pavez proprietatea având copilul meu care se cheamă Regia de Drumuri care
face respectivul obiectiv la preţ mic comparativ cu piaţa sunt prea sărac să mă
scumpesc la terţi. Proiectul noi îl votăm aici. Eu vă spun principiul. 2. Treaba cu
Costeştiul eu acum o aflu, faceţi-ne o notificare scrisă, dacă vreţi vă dăm un
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răspuns temeinic, dacă este cazul va fi un proiect de hotărâre, om trăi şi om vedea.
Nu ştiu ce s-a întâmplat la Costeşti, nu ştiu ce suspiciuni aveţi dumneavoastră. Va
fi o analiză dacă o apreciaţi, faceţi aşa cum s-a mai făcut, vedem despre ce este
vorba şi oportunităţile care sunt. 3 . Cu titul de cetăţean daţi-mi voie să vă explic
cum s-a întâmplat şi în comisii, în probleme de detaliu când venim la acest punct
de pe ordinea de zi. Alte obiecţii?
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Da, domnule Preşedinte, aş dori şi eu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog.
Dl consilier judeţean Bulf Cornel Cătălin – Aş vrea să scoateţi de pe ordinea de zi
hotărârea numărul 20, modificarea regulamentului pentru cadrul de organizare şi
desfăşurare a concursului de management la instituţiile de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş. Consider că actualul regulament este bun, noi facem
nişte modificări cu dedicaţie pentru a facilita ca nişte persoane să poată participa la
concurs. Nu cred că trebuie să modificăm un regulament după persoană. Persoanele
trebuie să vină la nivelul regulamentului pe care îl avem.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Proiectul de hotărâre care va fi hotărâre va
fi după o analiză temeinică inclusiv în comisiile de specialitate. Deci nu vom da
drumul pe ţinte cum ar spune unii, ci pur şi simplu pentru a creşte calitatea şi
obiectitivatea actului managerial. Eu las profesioniştii, mi s-a solicitat acest punct
de vedere, cred că ne face bine să ne reactualizăm criteriile, asta nu înseamnă că
cele care au fost până acum, au fost deşuete şi depăşite. Om trăi şi om vedea
profesioniştii ce spun. Alte probleme? Dacă nu, v-o supun spre aprobare, ordinea
de zi cum este propusă. Cine este pentru? Mulţumesc. Cine se abţine ? Cine este
împotrivă? Mulţumesc.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 28.06.2018. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii?
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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 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 75 din
29.03.2018 privind derularea Programului „PRO Social” în cursul anului 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 cu o abţinere (domnul consilier judeţean
Enache Valentin Viorel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 177.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”. - 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 (domnul consilier judeţean
Enache Valentin Viorel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 178.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență MedicoSocială Călinești. - 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 179.

- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistență
Medico-Socială Călinești. - 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. 180.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Unității de Asistență MedicoSocială Domnești. - 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. 181.

- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie "Sfânta
Maria" Vedea.- 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 182.

- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcţii 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. 183.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de medic șef secție Secția Pediatrie II din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Doamna doctor, felicitări! Este aici de faţă alături de doamna doctor Enescu,
doamna doctor Toader. Dana, să-ţi deie Dumnezeu sănătate şi putere de
muncă în slujba copilului şi a noastră. Cine este pentru ? Mulţumesc. Se
abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 184.

- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
atribuirea cu titlu gratuit Casei Judeţene de Pensii Argeş a unor spaţii situate în
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incinta Policlinicii 2 Piteşti, imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Argeş, în
vederea desfăşurării activităţii Comisiei de Expertiză Medicală a Capacităţii de
Muncă. - 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. 185.

- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui teren în
suprafață totală de 4300 mp, situat în incinta Serviciului Județean de Ambulanță
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 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard, Drăguţoiu Dan şi Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 186.
- XII –
Trecându-se la punctul XII 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:
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. 187.
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- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Unității de Asistență MedicoSocială Domnești a unor bunuri
mobile și imobile necesare desfășurării activității. - 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. 188.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a unui teren în
suprafață de 435 mp, situat în Pitești, str. Gh. Lazăr, nr.20. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Sărut mâna părinte. Vă stă la dispoziţie pentru detalii, dar nu cred că nu
există.
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. 189.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
a imobilului – teren și construcții situat în orașul Costești, str. Progresului, nr. 85. 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. 190.
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- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş
pentru scoaterea din funcțiune şi casarea în vederea demolării. - 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. 191.

- XVII –
Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
închirierea unui spațiu situat în municipiul Câmpulung, aflat în domeniul public al
Județului 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 3 abţineri ( doamna vicepreşedinte
Brătulescu Simona Mihaela şi domnii consilieri judeţeni Iacşa Aurel şi Iliescu
Gheorghe).
S-a adoptat Hotărârea nr. 192.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII 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:
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. 193.
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- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Județul Argeș și Asociația ”Primii
pași spre performanță” în vederea organizării turneului BRD ARGEȘ OPEN
WHEELCHAIR TENNIS.- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Unde este reprezentantul? Te salut, cu totul special în numele nostru, tencurajăm şi dorim în continuare să avem parteneriate pentru care, cu care, faţă
de care aveţi nevoie şi credeţi că este bine. Vă încurajăm cu toată dragostea.
Întrebări? Obiecţii? 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. 194.
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de
proiecte de management la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean
Argeș - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aşa după cum ştiţi este o lege specială care şi-n opinia mea dacă mă
întrebaţi, că pot să-mi dau şi eu cu părerea, dar unde-i lege, nu-i tocmeală, bună,
proastă, trebuie pusă în aplicare, confundă managementul ca principiu cu
profesia ca principiu. Unde-i lege, nu-i tocmeală şi am zis să încercăm noi ca
prin posibilităţile noastre administrative să facem un regulament cadru pe care
să-l aplicăm instituţiilor de cultură până când se va da o lege care va trezi lumea
şi din cultură că managementul înseamnă ceva şi partea profesională înseamnă
cu totul altceva. Obiecţii? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? 4 abţineri.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abţineri ( domnii consilieri judeţeni
Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard, Drăguţoiu Dan şi Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 195.
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- XXITrecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
actualizarea și completarea Hotărârii nr. 114/26.04.2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul „Modernizarea DJ 503
limita judeţului Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km
3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în judeţul Argeş”. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Din datele noastre aşa cum am aprobat, este aprobat pe TNT ca proiect, este
în faza de derulare avansată. S-a întâmplat ca drumul ăsta să fie mai lung cu 400
de metri şi atunci am vorbit cu echipa noastră să vă supunem că din cheltuieli
neeligibile, evident neeligibile, să suportăm noi 400 de metri, faţă de 28 sau 29
de km. Asta e. 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 Preşedinte Constantin
Dan Manu).
S-a adoptat Hotărârea nr. 196.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea realizării Extinderii infrastructurii de sortare la Centrul de Management
Integrat al Deșeurilor 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 cu o abţinere (domnul consilier judeţean
Clipici Marian).
S-a adoptat Hotărârea nr. 197.
- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 122/27.04.2017
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privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu
anul fiscal 2018..Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Am făcut precizarea, de fapt vă reamintesc , este bine vara să ne facem
temele pentru că în toamnă, având în vedere proiecţia bugetară pe 2019 să
avem temele făcute să ştim foarte clar ce cerem consiliilor locale şi
consiliului judeţean. 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. 198.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV 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:
În realitate, aşa cum aţi luat la cunoştinţă şi în comisii, este vorba de a
băga dintr-un buzunar în altul aceeaşi sumă, deci nu avem sume în plus pe
care dorim să le rostogolim. Ne-am dori dar deocamdată nu. Aşteptăm
rectificarea mare naţională. 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. 199.
- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Diverse.
- XXV – I Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
acordarea distinctiei ,,Personalitatea Anului Centenar” în anul 2018. Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
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Aici sunt în măsură să vă fac câteva precizări. Prima precizare aşa cum am
vorbit cu o bună parte dintre colegi, consilieri judeţeni în această săptămână,
propunerea îmi aparţine, pentru că, pe lângă Gala ,,10 pentru Argeş”, aşa cum
premiem la sfârşit de an pe cei merituoşi pe 10 sectoare de activitate din anul
respectiv, Personalitatea Anului Centenar a venit ca idee pentru că noi în
România până în acest moment nu am premiat Compania Naţională a
Cinematografiei Române şi Dacin Sara privind 100 de ani de existenţă
cinematografică în contextul în care aceste premii au fost date la Madrid, la
Lisabona, la Roma, urmează şi în Canada să meargă. Aveţi ca proiect
următoarea propunere, ca în 4 august să completăm festivităţile care este legate
nemijlocit de redeschiderea grădinii de vară, a teatrului şi cu această ocazie cale
vă lansez în premieră această chestiune . Deci în 4 august, care înseamnă
sâmbătă, facem inaugurarea oficială, de fapt redeschiderea grădinii, ocazie cu
care trebuie să fim împreună cu un program de excepţie format din personalităţi
artistice, artişti, regizori, ocazie cu care vor fi şi cei doi preşedinţi şi directori
generali ai Companiei Naţionale a Cinematografiei şi Dacin Sara ocazie cu care
doresc şi vă supun atenţiei să aprobăm acest trofeu ca să avem şi timpul necesar
să dăm acestor două instituţii mari, aceste titluri pe care în România până în
acest moment legat de Anul Centenar Cinematrografic n-a avut loc. Şi vreau
neapărat să fie din judeţul Argeş, de la noi de la Piteşti. Acest titlu odată aprobat
poate fi acordat şi altor personalităţi de-a lungul anului până pe 31 decembrie
cand stabilim cu nume, cu prenume, cu criterii. Eu v-am supus atenţiei privind
acordarea titlului să fim de acord ca procedurile tehnice să se deruleze să avem
timpul necesar până în 4 urmând ca până în 18 când vom hotărî tot prin hotărâre
de consiliu judeţean cu nume, cu prenume, cu criterii şi vă rog frumos ca până în
3, de mâine într-o săptămână, la secretariat la noi, vă rog din suflet, insist, veniţi
cu propuneri de criterii şi de personalităţi pe care le vedeţi dumneavoastră. Şi
vom sta de vorbă cu o comisie, bucată cu bucată, nume, prenume, aici vom
hotărî cui îi dăm şi pe ce criterii. Poftiţi!
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Sunt de acord cu dumneavoastră dar vreau
să vă mai spun un lucru. În mod normal această hotărâre trebuia să vină însoţită
de acel regulament, de acele criterii de care spuneţi dumneavoastră şi atunci
lucrurile ar fi fost ok pentru că aşa e corect. Dumneavoastră spuneţi acum că vă
grăbiţi să dăm hotărârea asta aşa la modul general pentru că pe 4 sau pe 5 vreţi
să acordaţi nu ştiu cui. Normal ar fi fost să venim cu un proiect de hotărâre acum
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sau cu o hotărâre să spunem clar, domne se acordă titlul Personalitatea
Centenarului cutare şi cutare şi apoi să venim la modul general să spunem nişte
criterii. Aşa noi ce facem, dăm o hotărăre prin care aprobăm Personalitatea
Centenarului dar era normal să avem criteriile. Asta spun, nu sunt împotriva
distincţiei ca idee dar sunt împotriva faptului de a face o procedură prin care nu
ştim de fapt cui, de aici se deschid orice fel de discuţii. Şi aşa era corect şi aşa
era normal.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Îmi cer scuze, nu prea am înţeles eu nu
ştiu cui, nu ştiu cum, probabil că n-am fost eu suficient de explicit, în 4 august,
după hotărârea de astăzi, dăm Companiei Nationale a Cinematografiei Române
ca instituţie, nu cu nume, prenume şi Dacin Sara, instituţie care guvernează şi
gestionează întreaga cinematografie românească. Noi ştim, dacă dumneavoastră
mai ştiţi o a treia persoană juridică în România care se ocupă de cinematografia
română, o votăm şi p-aia. Nu este niciun fel de problemă.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Vă propun următorul lucru. Haideţi să
spunem la articolul 3 sau 4, nu ştiu din hotărâre ca această distincţie se acordă
acestor două instituţii şi atât. Şi după aceea venim şi cu personalitatea.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu vă propun, deci n-am fost eu suficient
de explicit, refuz să cred că n-aţi înţelege dumneavoastră ce spun eu. Până în 4
august, cu nume, cu prenume, pentru cele două instituţii naţionale să acordăm
acest titlu, să hotărâm în principiu acordarea titlului de Personalitate a Anului
Centenar şi în prima şedinţă după consultarea cu dumneavoastră, după
propuneri, venim şi cu criterii şi cu nume, prenume, până în 18 august când
urmează al doilea pas de acordare.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Atunci mai facem o extraordinară până în 4
august.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Evident. Evident că da, pentru 18 august.
Deci noi pentru 4 august ştim clar că în urma hotărâri acordăm celor două
persoane juridice Dacin Sara şi Companiei Naţionale şi implicit de derularea
procedurilor tehnice cu caiete de sarcini , cu absolut tot, urmând ca aceste criterii
şi nume, prenume să le stabilim împreună prin vot, care înseamnă pasul 2 cu
începere din data de 18 august, că avem timp suficient şi în primele zile ale lunii
august sigur vom avea o şedinţă extraordinară de consiliu judeţean.
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Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Domnule Preşedinte, atât timp cât în
hotărâre nu se specifică clar că se acordă titlul acestor două instituţii, el nu se
acordă, de fapt noi vorbim nişte vorbe, spunem că vom acorda lu cutare. Haideţi
să trecem în hotărâre asta spun.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă rog frumos luaţi act şi vă propun să
votăm cu acest amendament ca în data de 4 august acest titlu să fie acordat
Dacin Sara şi Companiei Naţionale a Cinematografiei Române, reprezentanţilor
de drept. Poftiţi!
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Eu aş vrea nişte lămuriri, n-am înţeles
eu cel puţin. Dacă această distincţie se va numi Personalitatea Centenarului,
înţeleg că ar fi vorba de nişte persoane, când spun Personalitatea Centenarului.
Aici este vorba de nişte instituţii.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, domnule preşedinte,
personalitate este şi juridică şi fizică.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Persoană şi juridică şi fizică,
personalitate este doar o persoană.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu vorbesc de trofeu.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Mă refer la partea de exprimare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Rog echipa tehnică ce se ocupă din
Departamentul de Comunicare să aibă grijă la nuanţa pe care o doreşte domnul
consilier.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Vă mulţumesc. Şi mai am o întrebare.
Ele se suprapun peste acele distincţii pe care le dăm anual cu ocazia Zilelor
Argeşului şi Muscelului sau alea merg mai departe.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Care alea?
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Care vor fi date.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Le dăm la momentul dat, Fiilor Argeşului
când vom hotarî ce dăm şi cum dăm. Vă reamintesc, anul trecut am dat pentru
fabricat în Argeş. Anul acesta dăm pe partea de Centenar, dacă mă întrebaţi.
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Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – A, deci nu se vor suprapune.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu, sub nicio formă.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian - Cu ocazia Centenarului nişte distincţii
date tocmai în cadrul Zilelor Argeşului şi Muscelului, asta voiam, să nu se
suprapuna.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu, dacă mă întrebaţi pe mine eu aş
merge chiar mai departe şi s-ar putea să mă gândesc să fac o propunere, să vin în
faţa dumneavoastră, ca în Personalitatea Anului Centenar să facă parte şi cei 6
olimpici care sunt recunoscuţi la nivel mondial, marii sportivi care au luat
medalie de aur, că poate la ,,10 pentru Argeş” eu dau doar un singur trofeu şi mie greu să dau unei echipe.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian - E corect ce spuneţi şi merită întradevăr, aş avea o singura rugăminte, să nu încercăm să trimitem în derizoriu
aceste distincţii, să le dăm într-adevăr oamenilor care merită, că dacă le dăm aşa
cu toptanu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Am o rugăminte la dumneavoastră, vă rog
frumos să nu vă luaţi concediu, insist, să fiţi prezenţi şi dumneavoastră cu noi
toţi, aici , în acest format vom hotărî cui trebuie să dăm şi cine merită. Nu avem
nicio problemă. Cu cât ne focalizăm mai mult pe personalităţi şi cu toţii suntem
convinşi că merită, aceluia îi dăm.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Doamne ajută, cum zice părintele.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Să fie primit!
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Să înţeleg că s-a votat amendamentul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Staţi puţin, vă rog frumos.
Dl consilier judeţean Postelnicesu Marius– Domnule Preşedinte, aş sugera,
pentru această primă ediţie din 4, aţi vorbit de cinematografie, eu cred că şi
Televiziunea Română are un aport consistent mai ales pe filmul documentar
pentru anul centenar să fie menţionată. Ca să nu mă leg, pentru că aţi spus că mai
avem o săptămână să venim cu propuneri, aş dori ca aceste distincţii să le
primească cei care efectiv au făcut referire în lucrările şi în activitatea lor de
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centenar, mă gândesc aici la scriitori care au scris despre acei ofiţeri sau angajaţi
din armată.
Dl consilier judeţean Miuţescu Adrian – Ofiţeri SRI sau de care?
Dl consilier judeţean Postelnicesu Marius – Ofiţeri din armată, care au scris
documente, care au scris istorie referitor la Centenar. Astfel daca ne ducem pe
alte zone, acelea le avem, în decembrie când facem evenimentul celălalt, dar
pentru Centenar ar trebui să ne axăm concret pe tematica aceasta, dacă o luăm în
derizoriu, nu o să mai iau cuvântul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Corect. Mulţumesc. O să vă dau răspunsul
imediat. Poftiţi.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Da, deci foarte clar votat acest
amendament, că se acordă acestor două instituţii prin cadrul acestei hotărâri.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Exact şi derularea procedurilor pentru
Personalitatea Centenarului.
Dl consilier judeţean Mihail Tudor – Şi în următoarea şedinţă aprobăm un
regulament.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Stabilim criteriile, regulamentul şi
persoanele. Domnule Postelnicescu, scuzaţi-mă, eu sunt mai optimist decât
dumneavoastră, şi pentru simplul fapt că la deschiderea de la Grădina de Vară şi
în 18 a confirmat participarea doamna Hossu Longin, n-am niciun dubiu,
domnule Postelnicescu, stimaţi liberali, stimaţi social-democraţi, că nu se va
mediatiza şi nu va fi perfectă această propunere. Mulţumesc. Poftiţi.
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Domnule Preşedinte, la ce oră va fi
evenimentul?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Va fi anunţat la o conferinţă de presă,
dacă mă întrebaţi pe mine, vreau să vă spun un lucru, primul anunţ şi cred că
singurul, sper să nu greşesc, a fost în urmă cu o săptămână sau 10 zile. A fost
mediatizat, a fost cea mai mare solicitare şi vizualizare de când există judeţul
Argeş, peste 50.000 şi atunci ne aşteptăm ca şi prezenţa să fie pe măsura dorinţei
de redeschidere şi a curiozităţii. Deci domnule consilier Nae, dacă mă întrebaţi
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pe mine la ce oră trebuie să fiţi, recomandarea mea ar fi să vă luaţi micul dejun
acolo că s-ar putea să nu mai prindeţi loc. Intrarea este gratuită.
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Ştiţi de ce?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Da, pai d-asta!
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Grupul PNL are o altă acţiune la nivel de
capitală, avem consiliul naţional şi să nu înţelegeţi dacă nu ajungem la acest
eveniment că nu vrem.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Sigur vom duce lipsa pe cuvântul meu de
onoare, dar poate vă mai gândiţi să îmbinaţi utilul cu plăcutul. Bun. Vă
mulţumesc. Cu amendamentul că dăm în 4 august celor două instituţii şi
derularea procedurilor privind acordarea titlului de Personalitatea Anului
Centenar, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 200.

- XXV – II Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
38/16.02.2018 privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări
cultural artistice, științifice și sportive 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.
Acest ultim punct se leagă de ceea ce am discutat noi, de redeschiderea
Grădinii de Vară. Poate că cineva se gândeşte, eu mă uit la domnul Miuţescu
dar are dubii dacă mă întreabă sau nu, de ce am făcut treaba aceasta şi nu am
prevăzut în aprobarea precedentă. Simplu. Noi am vrut iniţial să-l redeschidem
în 17 august în preziua Fii şi Ficelor. Văzând ce se întâmplă la nivel naţional, cu
cinematografia română, am observat că în perioada respectivă, la Oneşti, este un
festival naţional şi atunci nu aveam participarea pe care ne-o dorim, a acestor
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personalităţi. Asta a fost rostul şi am decalat ca organizare, ca propunere din
partea Centrului Cultural din 17 august în 4 august. Vi-l supun spre aprobare.
Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Vă doresc o după-amiază plăcută şi numai gânduri bune.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 201.
Şedinta s-a încheiat la ora 15.45.

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 ______________

19

