CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 26 octombrie 2018,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 12,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 35 de
consilieri judeţeni sunt prezenţi 31, absentând motivat domnul vicepreședinte
Mînzîna Ion și domnii consilieri judeţeni Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ștefan
și Drăguțoiu Dan, 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, dna Rădulescu Eliza, şef Serviciu Resurse Umane, dl Sănduloiu Ion,
director Serviciul Public Salvamont Argeş, dna Minca Ana Maria, şef Serviciu
Asistenţă Medicală – Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială, dna Roxana
Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Cultură Turism Învăţământ, dna
Gheorghe Florina, manager Spitalul de Pediatrie Piteşti, dna Stoiculescu Anca,
manager Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești, dl Voicu Constantin, manager Spitalului de Recuperare Brădet, dna Șerb
Camelia, manager al Spitalul de Boli Cronice Călinești, dl Ciocnitu Eduard, director
Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A, dna
Iuliana Matei, director adjunct Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, dna Negoşanu Araxy, manager interimar Centrul Cultural Judeţean
Argeş, dna Ilinescu Liliana, director A.E.P.S.U.P.A, dl Funie Constantin Cristinel,
director Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, dna Anci Ionescu,
consilier Preşedinte, dna Ciocănău Niculina, consilier Președinte, dl Nedelescu
Constantin, consilier Președinte, dl Bica Dănuț, deputat Partidul National Liberal.
Înainte de citirea ordinii de zi a anunţat că nu va participa la vot şi se va
abţine ca urmare a faptului că are un interes personal în problema supusă dezbaterii
domnul consilier judeţean Dumitrache Radu la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 255 ;
Menționăm că domnul consilier județean Enache Valentin Viorel și-a
exercitat dreptul la vot începând cu punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, domnul
consilier județean Mărășoiu Dorin începând cu punctul nr. 17 de pe ordinea de zi
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iar domnii consilieri județeni Postelnicescu Marius Dorel și Vasilescu Victor
Gabriel începând cu punctul nr. 20 de pe ordinea de zi.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bună ziua, avem cvorum pentru ședința
ordinară din 26 octombrie.
Dl consilier județean Nae Eugen – Opoziția dacă iese, nu mai avem cvorum.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este libertate, domnule consilier, ați făcut
prezența, sunteți aici, eu anunț datele oficiale. Ordinea de zi așa după cum o
cunoașteți are 24 de puncte, a fost dezbătută în comisii, drept urmare v-o propun
spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? 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 27.09.2018. - 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.

- II –
Trecându-se la punctul II al ordinii de zi Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 04.10.2018. - 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?
Procesul verbal mai sus menţionat a fost aprobat cu în unanimitate.
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- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberarii licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente, pentru
servicii de transport public județean 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 252.
- IV Trecându-se la punctul IV 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 253.

- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie
,,Constantin Bălăceanu Solnici” Ștefănești. - 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. 254.
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- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet. - 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
Dumitrache Radu ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 255.

- VII Trecându-se la punctul VII 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. 256.

- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Boli
Cronice 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. 257.
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- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale (EIL) Argeș în
domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra
copilului și a violenței în familie. - 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.
S-a adoptat Hotărârea nr. 258.
- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială și
Protecția Copilului 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. 259.
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență
Socială și Protecția Copilului 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. 260.
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- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
trecerea unor imobile 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. 261.

- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unor
utilaje și echipamente aflate în patrimoniul 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? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 262.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Ministerul Mediului, Județul
Argeș - Consiliul Județean Argeș, Municipiul Pitești – Consiliul Local al
Municipiului Pitești și Instituția Prefectului Județului Argeș. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecții? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 263.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărare privind
aprobarea Devizului general actualizat și a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investitii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 –35+696”. - 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. 264.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărare privind
aprobarea Devizului general actualizat și a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investitii,,Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăesti peste raul Târgului, km
21+900, în comuna Mihăeşti’’. - 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. 265.

- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărare privind
aprobarea Devizului general actualizat și a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investitii „Pod pe DJ 741 Piteşti - Valea Mare - Făgetu - Mioveni, km 2+060, peste
pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti”. - 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. 266.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
inițierea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Argeș, desemnarea
persoanelor responsabile cu informarea și consultarea publicului și constituirea
grupului de lucru. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aici vă propun un amendament întrucât în această săptămână a venit
nominalizarea doamnei Petre Larisa Gabriela, expert Biroul Județean Argeș din
partea A.D.R Sud Muntenia și v-aș propune ca acest proiect să fie completat,
adică și cu această nominalizare. Întrebări? Obiecții? Comentarii? Dacă nu vi-l
supun spre aprobare cu acest amendament. Cine este pentru? Mulțumesc. Se
abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 267.
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și
combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul
Argeș, pentru iarna 2018 – 2019. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecții? Comentarii? Vă rog!
Dl consilier județean Tudor Mihail – Domnule Președinte, am un comentariu de
făcut vis-a–vis de lista primită acum de la doamna director privind drumurile
județene încadrate în acele niveluri de viabilitate cu privire la timpul de
intervenție și am câteva observații de făcut aici. Nu știu dacă este momentul
acum, dar vreau să discutăm de pildă, vă dau un singur exemplu, drumul
Tătărești – Cornățel, trecut nivelul 2 de viabilitatea, ceea ce mi se pare un drum
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foarte important și este unul din exemple și intervenție 1-2 zile parcă. Sigur,
acum am primit-o, n-am apucat decât să văd puține, dar mi se pare că ar trebui
modificată această lista.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ce ne puteți spune doamnă director?
Dna director Alina Nicolau – Ele așa sunt încadrate de când s-au înființat,
vedem ce ne propune domnul consilier și în măsura în care se pot modifica,
oricum ea este semnată împreună cu cei de la Drumuri Naționale, așa sunt ele
încadrate, nu știu cum am putea noi să le modificăm. Eu o să vă dau explicații
pentru fiecare încadrare în parte.
Dl consilier județean Tudor Mihail – Pentru ședința următoare o să vă transmit
niște propuneri împreună cu cei care mai doresc, poate cunosc alte localități,
alte drumuri, pentru a modifica pentru că v-am dat acest exemplu, mi se pare
unul dintre cele mai circulate drumuri județene.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Și eu cred că este nevoie de o
reactualizare a drumurilor tinând cont de complexitatea, de dezvoltarea și
modernizarea lor în timp și mi se pare absolut firesc de a fi în posibilitățile
legale și ce ține de competența consiliului județean, acolo unde este cazul să
putem reactualiza. Mulțumesc. Vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 268.
- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcționarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, pentru perioada 01.11.201831.10.2019. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Stimați colegi, așa după cum știți, din anul 2016, Curtea de Conturi, în urma
controlului efectuat, a imputat dreptul sau demersurile consiliului județean
privind acordarea drepturilor aferente cum prevedea contractul colectiv de
munca privind indemnizația de hrană. Personal am stat de vorbă cu domniile
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lor, după care s-a dat în judecată. Era o divergență ca punct de vedere, în fapt
salariul nu trebuie să prevadă aceasta normă de hrană, dar pe cealaltă conform
contractului colectiv de muncă încheiat devenea operativ și cu rang de lege
privind drepturile câștigate de salariați. Eu vorbesc și de cele două categorii, de
funcționari publici și de personal contractual. S-a mers în instanță, hotărâre
definitivă, executorie și irevocabilă și si-au câstigat dreptul pentru care și la ora
la care vorbim în această lună este pe drept și pe aplicarea din partea conducerii
consiliului județean, a departamentelor noastre, a acestor drepturi câștigate prin
lege. Între timp în anul 2018 a venit Legea nr. 153 care impune această normă
de hrană, cum foarte corect a sesizat domnul consilier. Are obligativitatea
începând cu 1 decembrie și legal și moral, dar pe normele legale care trebuie
aplicate, norma de hrană trebuie să fie în piață. Contractul nostru având
contractul colectiv de muncă începând cu 1 noiembrie se duce și este o pauză de
o lună de zile. Dacă noi nu-l votăm astăzi înseamnă că o lună de zile o comitem
pentru că nu respectăm hotărârea de instanță, așteptând legea și aplicarea ei
începând cu 1 decembrie. Teoretic, doamnelor și domnilor pe 1 decembrie noi
nu mancăm cu două guri, adică să luăm și pe baza hotărârii de instanță norma de
hrană, dar și conform Legii nr. 153. Rațiunea pentru norma de hrană plătită este
pe persoană și eu sunt convins dacă ar fi existat cadrul legal și respectiv Legea
nr.153 era aplicabilă înainte să se dea hotărârea de instanță, hotărârea nu
devenea caducă. Motiv pentru care vă propun amendarea articolului 20 și în
urma colaborării, consultării cu toți consilierii, indiferent de coloratura politică,
pe care am avut-o și ieri și astăzi și am stat de vorbă și cu partea tehnică și
juridică a consiliului județean, vă propun amendamentul prin care să prevedem
expres că începând cu data de 1 decembrie 2018, indemnizația de hrană pentru
funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Argeș se va reanaliza în
condițiile de acord colectiv de muncă, evident prin hotărâre de consiliu
județean. Vă propun acest amendament în numele colegilor mei, de ce, pe de o
parte să asigurăm continuitatea pe luna noiembrie, să nu stopăm această
indemnizație, iar în luna decembrie, odată cu aplicarea legii și evident cu suma
respectivă, rediscutăm asta și anulăm ca să nu avem cum spuneam eu, ipotetic,
două guri. Să lăsăm larghețea legii pentru o singură norma și cu asta basta. Dacă
Doamne Ferește legea nu poate fi aplicată, că este posibil și asta, din diferite
cauze, oricum vom reanaliza în luna decembrie. Vă propun votarea acestui
proiect cu acest amendament. Poftiți!
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Dl consilier județean Nae Eugen – Vă mulțumesc domnule Președinte că ați
ținut cont de amendamentul meu adus în Comisia Juridică.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte obiecții? Poftiți!
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Domnule Președinte, sigur că aceste
acorduri, negocieri, contracte, contractul colectiv de muncă și Legea nr.153 sunt
deja analizate, votate, aprobate. Ceea ce vreau eu să aduc în discuție este așa
cum dumneavoastră ați amintit la un moment dat partea de moralitate a acestor
lucruri. Atât timp cât noi cu toții vedem și suntem constienți și o să vedem mai
departe ca la modificarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul consiliului
județean lunar facem modificări și revenim asupra unui buget care e clar că nu lam estimat cum trebuie, pentru că nu suntem în stare să-l plătim, asta înseamnă
că avem probleme financiare, înseamnă că la nivel național, pentru că această
lege a fost votată în Parlament evident și reprezintă o lege. Sigur, noi cu toții
vrem să câștigăm cât mai mult, cu toții vrem să avem salarii cât mai mari, să
avem sporuri, dacă s-ar putea nemăsurate, dar din punct de vedere moral această
idee de spor de hrană a apărut pentru salariile mici, pentru perioada când
oamenii trebuiau să-și completeze dintr-un spor de hrană o anumită
indemnizație, un salariu, care era insuficient. Ideea de spor de hrană eu cred că
și asta definește. Dacă noi dăm spor de hrană la salarii de peste 100 de milioane,
vi se pare că e normal și firesc? Din punct de vedere moral vorbind? Atât timp
cât noi spunem că n-avem bani să dăm la o serie întreagă de O.N.G-uri, unde
sunt probleme grave de sănătate și spuneam că n-avem cum să dăm aici în
consiliul județean, atât timp cât spunem că n-avem bani să completăm pentru
asistența socială și facem rectificări lunare, este normal că aceste lucruri să le
trecem așa ca și cum suntem, ca primarul să spunem, cum semnează primarul.
Apropo de asta, este un for de dezbatere, de discuție, cred că e un semn de
întrebare și trebuie să ni-l punem cu toții, facem împrumuturi lunare de
miliarde din băncile României noi le ținem cu împrumuturi de la stat la
momentul ăsta, aproape că oamenii nici nu mai reprezintă o importanță pentru
bănci, împrumuturile de la populație, ci statul împrumută masiv și cu toate
acestea noi mergem înainte până când la un moment dat vom băga statul român
în faliment, dacă dumneavoastră vi se pare normală treaba aceasta, eu zic că nu
e.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –În primul rând eu vreau să vă felicit
pentru afirmația dumneavoastră pe care ați făcut-o, că e firesc ca norma de
hrană să fie dată la cel mai mic salariu, ați vorbit ca un veritabil social democrat
și vă mulțumesc.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Aici nu e vorba despre socialdemocrație, e vorba de logica financiară.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu v-am ascultat, aveți răbdare și
eleganța să mă ascultați și pe mine. Felicitări pentru că gândiți și socialdemocrat. În al doilea rând această prevedere legală a fost de rațiune că
indiferent de salariu, salariatul, că este contractual sau funcționar public, are
acest drept. Este dacă vreți translatat și mai departe cu alocația copilului, pe
rațiunea respectivă înseamnă să dăm alocații la familiile care au un salariu
modest, la milionari la miliardari să nu dăm.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian
alocația, la mame, dacă vă amintiți.

- Păi nu, la salariile mari le-am tăiat

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveți răbdare să mă ascultați, rațiunea
este clară, faptul că nu știm să ne facem bugetul și că a fost nevoie de
rectificare, aveți totală dreptate și o recunoaștem, dar vă reamintim că în timpul
unui an bugetar, cum a fost și 2018, s-au mărit pensiile, s-au mărit salariile, s-au
mărit standardele de funcționare, vezi DGASPC, este firesc să reactualizezi, că
asta este și prevederea legală, de a reactualiza, am plecat la drum în ianuarie cu
un buget, iar de-a lungul acestui an, până acum în 2018 conform legislației
apărute și a actelor normative, au impus majorări și implicit rectificare.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian - Dar nu lunar domnule Președinte, ăla
nu mai e buget care îl rectifici lunar.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Domnule consilier, unde e lege, nu-i
tocmeală, ne place, nu ne place, ce s-a dispus, ce s-a votat în Parlament,
Ordonanțe de Guvern, le ducem la îndeplinire. Alte întrebări? Vă rog!
Dl consilier județean Tudor Mihail – Momentul când am discutat și consiliul
județean a aprobat măririle de salarii ale funcționarilor publici din aparatul de
specialitate, am pus și această problemă, ok suntem de acord cu aceste măriri de
salarii, dar trebuie să vină și o îmbunătățire a actului administrativ. Ori cred că
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această îmbunătățire putem să o facem prin aceste două hotărâri, aceasta și
următoarea, vorbim de contractul colectiv de munca. Eu cred că necesită niște
modificări mai profunde. Nu putem să venim acum să modificăm pentru că este
un acord deja între două părți. După părerea mea ar fi trebuit ca mai înainte să-l
avem în dezbatere să propunem modificări și pe urmă să venim cu el în consiliul
județean. De aceea eu vă propun aprobarea acestui acord până la 1 ianuarie
urmând ca în această perioadă să necesite niște modificări, în sensul care l-am
spus, de îmbunătățire a actului administrativ din partea funcționarilor publici.
Vă mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Și eu vă mulțumesc. Eu vă propun primul
meu amendament, n-avem cum să discutăm pe 1 ianuarie pentru că pe 1
decembrie intră ca efect și juridic și financiar o prevedere legală impusă,
respectiv Legea nr.153. Deci eu repet, vă propun proiectul inițial după care cu
amendamentul de a rediscuta în decembrie acest contract. Cine este pentru?
Mulțumesc. Abțineri ? Mulțumesc. Împotrivă? Proiectul a trecut. Vă
mulțumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 abțineri ( domnii consilieri județeni
Alecsei Gheorghe, Bănică Gheorghe, Jinga Valerian, Miuțescu Gheorghe
Adrian, Nae Eugen, Postelnicescu Marius Dorel, Tică Manuel, Tudor Mihail și
Vasilescu Victor Gabriel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 269.
- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.201831.10.2019. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
La fel cu același amendament urmând ca, începând cu 1 decembrie, în prima
ședință de consiliu județean să reanalizăm acordul colectiv. Cine este pentru?
Mulțumesc. Abțineri? Aceleași. Împotrivă? Proiectul a trecut.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 abțineri ( domnii consilieri județeni
Alecsei Gheorghe, Bănică Gheorghe, Jinga Valerian, Miuțescu Gheorghe
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Adrian, Nae Eugen, Postelnicescu Marius Dorel,Tică Manuel, Tudor Mihail și
Vasilescu Victor Gabriel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 270.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
aprobarea procedurii privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru
majorarea capitalului social al societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului
și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. - 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. 271.
- XXIII Trecându-se la punctul XXIII 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:
Întrebări? Obiecții? Comentarii? Poftiți.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Domnule Președinte, revin, o parte leam spus la intervenția mea anterioară, dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului
că anul acesta vom cheltui tot excedentul bugetar pe care îl aveam de pe 2017,
mai avem puțin aproape l-am cam cheltuit, în condițiile în care acest excedent
bugetar vine evident cu o bună parte din cofinanțările lucrărilor de investiție
nerealizate, banii care în fapt îi avusesem planificați pentru lucrări pe anul 2018,
iar noi îi cheltuim pentru alte lucruri, nu pentru ceea ce ne-am stabilit. Pe acea
ordonanță care încă o dată mi se pare imorală, aceea de a lua banii de la
investiții și de a îi băga în alte cheltuieli și salarii. Nu este normal să se întâmple
așa ceva și acea ordonanță dată de guvern iată că văd că o aplicăm în fiecare
lună. De aceea a fost dată ca să putem să acoperim niște găuri pe care nu suntem
în stare să le planificăm și nu suntem în stare să le putem realiza.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte întrebări ? Obiecții? Comentarii?
Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține
cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 272.
- XXIV –
Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi – Diverse. Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Eu aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor celor care, așa în echipă
cum ne știm, am parcurs și acest proiect care a avut loc la Mateiaș ieri și să
felicit echipa de la Cultură și nu numai, care s-au implicat nemijlocit și de Ziua
Armatei și pentru festivitățile care s-au derulat. De asemenea, vreau să vă
informez că astăzi la 14,30 avem eveniment la Nucșoara iar duminică la 11,30
avem la Tigveni și la ora 15,00 avem la Schitu-Golești. Eu vă doresc un
weekend plăcut.
Ședința s-a încheiat la ora 15.30.

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

SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :
Eftene Diana ___________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
Iacşa Aurel ____________________
Jinga Valerian___________________
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