CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 15 aprilie 2019,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 13,00 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 27, absentând motivat doamna consilier judeţean
Popa Elena Cristina şi domnii consilieri judeţeni Alecsei Gheorghe, Drăguțoiu
Dan, Dumitrache Radu, Miuțescu Adrian, Nae Eugen, Tică Manuel 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 Mocanu Carmen, dna Molfea Adriana, manager
Spitalul Județean de Urgență Pitești, dl Badea Viorel-Marian, director Direcția
Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș, dna Ionescu Anci, consilier
Președinte, dl Nedelescu Constantin, consilier Președinte, dna Dinu Mariana,
Administrator Public Consiliul Județean Argeș.
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:
Dl consilier județean Iliescu Gheorghe la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 77;
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, avem majoritate și cvorum.
Ședința extraordinară de astăzi a fost convocată pentru două proiecte care nu mai
pot fi amânate până la ședința ordinară de săptămâna viitoare. Așa după cum ați
luat la cunoștință este vorba de proiectul privind aprobarea cuantumului
cotizației către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2019, dar cel mai important
este proiectul legat de aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LABORATOR DE
RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI.
Obiecții, comentarii la ordinea de zi? Dacă nu sunt , v-o supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
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Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2019. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Cine ne poate spune care este cuantumul?
Dna director executiv Ciobanu Alisa – Pentru anul acesta există o solicitare din
partea acestui GAL în care noi suntem parteneri și în etapa a doua, de majorarea a
cotizației la 10.000 de lei. Conform statutului avem obligația de a plăti această
cotizație în cuantum aprobat de adunarea generală pentru asigurarea funcționării
acestei asociații. Sunt 14 comune, împreună cu consiliul județean, sunt 66 de
entități. Noi o să-i rugăm să ne facă un raport de activitate pe care să-l prezentăm
în comisii cu privire la ceea ce au derulat ca și proiecte europene până acum pentru
aceste comunități.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulțumesc. Întrebări?
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Domnule Președinte, stiu că la nivel
județului există vreo 6 sau 7 GAL-uri daca nu mă înșel, consiliul județean este în
parteneriat și cu altele?
Dna director executiv Ciobanu Alisa – Doar două, acesta și GAL Găvanu–Burdea.
Doar două au solicitat continuarea în etapa a doua a parteneriatului cu consiliul
județean. Restul nu au mai solicitat.
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Se poate extinde această colaborare și
la celelalte?
Dna director executiv Ciobanu Alisa – Aderarea se făcea într-un anumit termen
care a expirat pe parcursul etapei a doua, nu cred că se mai poate ca noi să aderăm
întrucât ei deja și-au făcut strategia și urmează să fie implementată.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ideea este că dragostea cu sila nu se face,
dacă dânșii consideră că se descurcă în plan local într-o asociație, într-o formulă,
desigur și eu aș agrea, exact ce spuneți dumneavoastră, să intrăm să putem să
ajutăm și noi, n-ar fi asta o problemă.
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Știu că unele GAL-uri acum 2-3 ani
aveau probleme chiar cu acea sumă mică pe care o aveau alocată, 60.000 de euro
pe an/ localitate ca să acceseze proiectele și să facă ceva acolo. Un aport județean
și ca influență administrativă era mult mai bun.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu sunt de acord ca și accesarea de fonduri
dar intuiți și dumneavoastră răspunsul. Noi în fapt, consiliul județean îi ajutăm prin
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cofinanțare la absolut tot și atunci nu se mai stresează cineva, cumva, să ne bage
într-o asociație pentru că știu foarte bine că din 2016 de când suntem împreună că
putem să asigurăm cofinanțări de oportunități. Cred că și asta poate fi o explicație.
Alte întrebări? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Multumesc. Se
abține cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abținere ( dl consilier județean
Iliescu Gheorghe ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 77.
- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Doamna director, felicitări, cu echipa, Anci felicitări, un drum lung,
anevoios. Întrebări? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva ? Este cineva împotrivă? Nu.
Ședința extraordinară a luat sfârșit. O zi bună.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 78.
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.15.
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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