CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 09 aprilie 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 29, absentând motivat doamnele consilier
judeţean Eftene Diana Elena și Turturoiu Liliana Maria şi domnii consilieri
judeţeni Bulf Cornel Cătălin, Dima Eduard Ștefan, Miuțescu Gheorghe Adrian 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, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii
Internaţionale Cultură Învăţământ Turism, dl Stoicea Alin, director Direcția
Tehnică, dl Nedelescu Constantin, consilier Președinte, dna Dinu Mariana,
Administrator Public Consiliul Județean Argeș.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua tuturor, avem cvorum,
mulțumesc colegilor pentru participare la ședința extraordinară de astăzi, care
are 6 proiecte de hotărâre. Dacă sunt obiecții vis-à-vis de ordinea de zi? Dacă nu
sunt, v-o supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? Este
cineva împotriva? Nu.

-ITrecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Clipici Marian - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Mariane vreau să-ți mulțumesc în numele consiliului județean, ai
participat activ în grupul nostru și în consiliul județean, mii de mulțumiri și baftă
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în ceea ce ti-ai propus tu, cum ar zice Înaltpreasfinția Sa, în lucrarea pe care țiai propus-o. Felicitări și mult succes.
Dl consilier județean Clipici Marian – Mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Întrebări? Comentarii?
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Chiar dorește colegul nostru să
plece?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveți vreun dubiu? Dacă nu mai sunt alte
intrebări retorice, vă supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva ? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat in unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 71.

- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 1/22.06.2016 privind
alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Argeş. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Odată cu plecarea colegului nostru, se vacantează un post în comisia de validare,
propunerea noastră fiind dl dr. Enache Valentin Viorel, asa cum rezultă din
algoritmul politic, locul este al PSD-ului, să facă parte din această comisie.
Obiecții? Comentarii? Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? Este
cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 72.
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- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier județean al domnului Bălan Iosif-Bogdan. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Bogdan este aici de față, v-aș propune ca acesta să rămână pe loc pentru
că dosarul este la comisia de validare. Comisia să se retragă pentru a verifica
legalitatea documentelor.
(Comisia a procedat la verificarea documentelor )
Domnule doctor, ce ați constatat?
Dl consilier județean Enache Valentin Viorel - Doamnelor și domnilor, comisia
constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu există situație de
incompatibilitate, fapt pentru care a hotărît să propună validarea domnului
consilier județean Bălan Iosiv Bogdan. Drept pentru care a fost încheiat
prezentul proces verbal.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulțumesc mult domnule doctor.
Întrebări? Dacă nu sunt,vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc.
Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu. Felicitări Bogdan. Te invităm să
depui jurământul.
Dl consilier județean Bălan Iosif-Bogdan – Eu, Bălan Iosif-Bogdan, consilier în
cadrul Consiliului Județean Argeș, în conformitate cu prevederile art. 32, alin .
1, coroborat cu art.90, alin. 1 din Legea nr. 215 /2001 a Administrației Publice
Locale, republicată și actualizată, depun în fața consiliului următorul jurământ:
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi
stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Argeș. Așa
să-mi ajute Dumnezeu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Felicitări!
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 73.
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- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Pe dl Bogdan Bălan trebuie să-l includem prin hotărâre într-o comisie tot,
repet, conform algoritmul, rămâne pe poziția vacantată de dl Marian Clipici.
Obiecții? Comentarii în plen? 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. 74.
- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș și Federația Română
de Automobilism Sportiv pe anul 2019. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
După o pauză, iată că reluăm această nobilă tradiție, îndrăznesc să spun și
am inițiat acest proiect de hotărâre, mulțumesc reprezentanților care sunt în
sală de la Federația Română de Automobilism Sportiv. Dacă sunt întrebări?
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. 75.

- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș și Federația Română
de Karate Tradițional pe anul 2019 - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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Este vorba de Campionatul European care va avea loc în județul Argeș, mai
exact la Pitești. Întrebări? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? este cineva împotriva? Nu.
Ședința a luat sfârșit. O după-amiază plăcută.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 76.
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 ______________

5

