CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 05 februarie 2019,
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 26, absentând motivat doamnele consilier
judeţean Popa Elena Cristina, Turturoiu Liliana Maria şi domnii consilieri
judeţeni Drăguțoiu Dan, Miuțescu Gheorghe, Negoescu Vasile, Nicolaescu
Marius Florinel, Postelnicescu Marius Dorel, Tecău Grigore Florin și Tudor
Mihail, 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 executiv Direcţia
Juridică Administraţie Publică Locală, dl Ivaşcu Sorin, director executiv
Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, dna Roxana
Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism, dl
Stoicea Alin, director Direcția Tehnică, dl Șovar Cătălin Ovidiu, șef Serviciul
Monitorizare Lucrări și Guvernanță Corporativă, dna Nicolau Alina, director
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș, dl Nedelescu Constantin,
consilier Președinte.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua! Vă mulțumesc pentru
participarea la această ședință extraordinară care are două puncte pe ordinea de
zi care nu mai necesită amănare. Este foarte posibil ca săptămâna viitaore să mai
avem o ședință extraordinară, vin la scadență termenele, proiectele. Pe ordinea
de zi de astăzi avem Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea
proiectului cu titlul “MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN –
POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM
110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA,
BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ”, a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a
Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești și a
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Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă ArgeșVedea și Județul Argeș în etapa de depunere și verificare a proiectului tehnic
ulterior semnării contractului de finanțare și al doilea proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 305/17.12.2018
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A. pentru anul 2019. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul “MODERNIZARE DJ
504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL
– VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM.
POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ”, a D.A.L.I., a
cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești,
Izvoru, Recea, Buzoiești și a Acordului de colaborare încheiat între
Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș în etapa de
depunere și verificare a proiectului tehnic ulterior semnării contractului de
finanțare - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:

Domnule Ivașcu, spuneți-ne puțin despre ce este vorba!
Dl director Ivașcu Sorin – Bună ziua! Este vorba de aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului menționat, ca atare în urma realizării
proiectului tehnic și pentru a demara achiziția publică de execuție, conform
prevederilor Ghidului, trebuie supuse aprobării consiliului județean hotărâri și
ulterior trimise spre verificare organismului intermediar. În urma realizării
documentației tehnico-economice, rezultă un buget al proiectului de
85.913.743,72 lei, față de 82.688.000 lei, cu o contribuție a Consiliului Județean
Argeș de 5.064.820,80 lei. Ca indicatori tehnici este vorba de o astfaltare de 26
km, în zona de intravilan a localităților pe 8 km vor fi amenajate șanțuri
betonate, trotuare, 24 stații de autobus. Pe zona extravilan vor fi amenajate
șanțuri de pământ și pe zona de siguranță a drumului vor fi amenajate perdele
forestiere arbuști, copaci care să protejeze pe timpul iernii. De asemenea, vor fi
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realizate accese la toate proprietățile, podețe, accese drumuri laterale,
semnalizare rutieră pe tot traseul.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Pe lângă partea tehnică expusă de
dumneavoastră, noi aprobăm și cheltuielile legate de proiect, Acordul de
parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești și Acordul de
colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul
Argeș. Ca un simplu cetățean, locuitor al acestei zone de sud, pe acest traseu,
voiam să întreb când îmi pun speranță să văd organizare de șantier, domnule
director?
Dl director Ivașcu Sorin - Dacă totul decurge în condiții optime, sperăm ca în
luna iunie să începem aceste lucrările.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Să fie într-un ceas bun. Întrebări?
Comentarii? Vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă se
abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Vă mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 29.

- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 305/17.12.2018
privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri
Argeș R.A. pentru anul 2019 - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Poftiți doamna director!
Doamna director Nicolau Alina – Este vorba de aplicarea O.U.G. nr. 114/2018
prin care salariul minim pe ramura de construcții ajunge la 3.000 lei. Au
beneficiat de această majorare 97 de angajați.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Întrebări? Obiecții? Vi-l supun spre
aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva
împotrivă? Vă mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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S-a adoptat Hotărârea nr. 30.
Şedinţa s-a încheiat la ora 14.15.

P R E Ş E D I N T E,
Constantin Dan MANU
SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :
Eftene Diana ___________________
Jinga Valerian___________________
Iacşa Aurel ____________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
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