CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28 martie 2019,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 11,00 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 32, fiind absenţi motivat domnii consilieri judeţeni Bulf
Cornel Cătălin, Drăguțoiu Dan și Glișcă Ion, 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, dl Stoicea Alin, director Direcția Tehnică, dl Șovar
Cătălin Ovidiu, șef Serviciul Monitorizare Lucrări și Guvernanță Corporativă, dna
Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism,
dna Nicolau Alina, director Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș, dna
Minca Ana Maria, şef Serviciu Asistenţă Medicală – Direcția Asistență Medicală și
Protecție Socială, dna Molfea Adriana, manager interimar Spitalul Judeţean de
Urgenţă Piteşti, dl Voicu Constantin, manager Spitalul Bradet, dna Gogoașe Adela,
director adjunct Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş,
dna Negoşanu Araxy, manager interimar Centrul Cultural Judeţean Argeş, dl Funie
Constantin Cristinel, director Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș, dl
Badea Viorel-Marian, director Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș,
dl Popescu Cornel, manager al Muzeului Judeţean Argeş, dl Sachelarie Octavian
manager Biblioteca Judeţeană Argeş, dl Tudosoiu Dumitru, inspector școlar general
Inspectoratul Școlar Județean Argeș, dna Ionescu Anci, consilier Preşedinte, dna
Dinu Mariana, Administrator Public Consiliul Judetean Argeș.
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:
Dl consilier județean Mărășoiu Dorin la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 58;
Dl consilier județean Dumitrache Radu la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 59 și punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Hotărârea nr. 60.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Avem cvorum, începem ședința ordinară a
consiliului județean. Ordinea de zi o cunoașteți de la comisii, dacă sunt obiecții
legată de aceasta? Înțeleg că nu sunt, v-o supun 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 28 februarie 2019. - 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 - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. - 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 abținere ( dl consilier județean
Mărășoiu Dorin ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 58.

- III 2

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea 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 abținere ( dl consilier județean
Dumitrache Radu ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 59.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 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? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu o abținere ( dl consilier județean
Dumitrache Radu ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 60.

- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 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?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
3

S-a adoptat Hotărârea nr. 61.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.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. 62.

- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești a imobilelor în care
își desfășoară activitatea. - 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.63.

- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ,,Constantin Bălăceanu
Stolnici” Ștefănești a imobilelor în care își desfășoară activitatea. - 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.
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 64.

- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea
în administrare Unității de Asistență Medico – Socială Domnești a unor spații aflate
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? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 65.

- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
atribuirea cu titlu gratuit Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate a unui
imobil-apartament. - 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. 66.

- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotizației U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”Situații de Urgență Sud Muntenia” pe anul 2019. - 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. 67.

- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș și Inspectoratul Școlar
Județean Argeș pe anul 2019. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Vă rog.
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Pentru că tot a venit dl inspector
general, n-ar fi bine să trecem repede. Am citit în raportul de expunere că sunt
vreo 830 de participanți, pentru 3 zile, cazare, masă, buget pe care îl suportă
consiliul județean.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu numai.
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Cât suportă inspectoratul și cât
suportă consiliul?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – 50 de lei dacă am înțeles eu bine
Ministerul Educației, după care pe procedurile locale, pot fi coparticipanți și
asta este și rațiunea pentru care consiliul judetean vă recomanda așa cum este pe
ordinea de zi o colaborare privind îmbunătățirea standardului, pentru că și noi
avem elevi care merg în alte județe, la alte olimpiade și așa cum am făcut și în
anii precedenți, să dăm o mână de ajutor și educației.
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Ideea era ca și pondere, e mai mare
la consiliul județean sau la inspectorat sau la consiliul local.
Dl inspector școlar general Tudoșoiu Dumitru – Domnule Președinte,
doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc anticipat în primul rând pentru
inițierea proiectului și pentru votul pe care îl veți acorda, sper să fie favorabil.
Încă nu am o notă de buget din partea ministerului ca să pot vorbi de o cifră
exactă. Din discuțiile avute cu inspectorul general din specialitatea respectivă
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unde vom organiza olimpiada națională, avem 50 sau 55 de lei din partea
Ministerului Educației iar pe proiectul pe care dumneavoastră îl aveți astăzi în
dezbatere este vorba de 30 de lei/copil/zi/participare. Sunt aprobate 830 de copii
și 25 de profesori care fac parte din comisia națională. Menționez că și în anii
trecuți când dumneavoastră ne-ați asigurat suportul și vă mulțumesc pentru
eforturile precedente, tot în jurul acestei sume ne-am orientat, pe undeva am
păstrat o pondere considerând noi că în jur de 85 de lei putem asigura condiții
normale de cazare și masă pentru copii.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulțumesc. Alte întrebări? Vă rog!
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Domnule Președinte, am înțeles și
reținut preocuparea noastră pentru activitatea corală, ne bucurăm că sunt mulți
implicați în activitatea aceasta, dar zilele trecute la consiliul local Pitești a fost
aprobat un proiect privind finanțarea învățământului dual în Municipiul Pitești,
pe care aș vrea ca inspectoratul școlar să-l trateze cu aceeași atenție și cu aceeași
preocupare, pentru că acolo e vorba de pregătirea tinerilor pentru meserii,
pentru economia argeșeană și ar trebuit să fie o prioritate. Suntem de acord,
vom vota acest proiect, dar avem rugămintea și pretenția să tratăm cum se
cuvine acele aspecte care într-adevăr aduc beneficii economiei argeșene și nu
numai cheltuieli.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulțumesc domnule consilier, dl
inspector general este liber să facă ce crede, nu face obiectul acestui protocol, al
ordinii de zi. Vă mulțumesc. Vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă. Nu.
Și ca să nu rămân eu dator, fiind și eu implicat în învățământul dual, avem
dezamăgiri de acolo de unde spuneți dumneavoastră, dar în particular, că nu
face obiectul acestui proiect, sunt multe comentarii.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 68.

- XIII 7

Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea implementării şi cofinanţării proiectului “VENUS – Împreună pentru o
viaţă în siguranţă”, Cod SMYS 2014+: 128085. - 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.69.
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2018 pentru activitatea Judeţului
Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Vă rog!
Dl consilier județean Postelnicesu Marius – Domnule Președinte, nu vreau să
repet întrebările de la comisii, dar mai apar după ce ne mai documentăm și noi,
la venituri dacă este să discutăm avem 108% realizare, dar dacă mergem pe
fiecare subcapitol constat mai ales în zona de contribuții pe fonduri de la
Uniunea Europeană, fondul social european, ca sunt procente foarte mici,
începând la 3,90% realizare, 0,06% chiar și 0, sunt procente foarte mici, pe
transporturi, vorbesc de capitolul de venituri, adică de ce nu s-au corectat și mai
ales pe venituri proprii. În fiecare an constatăm că pe sursa de venituri proprii
avem procente mici, spre deosebire de cele care vin pe fonduri guvernamentale
sau pe alte surse de subvenții, venituri din prestări servicii avem 47%, nu înțeleg
diferența asta. În schimb avem contribuția părinților pe zona de asistență socială
135%, mă interesează o explicație mai ales pe fondurile europene.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, noi suntem cu vechi
ștate în calitatea de consilier județean, nu prea îmi amintesc câte proiecte pe
fonduri europene am votat, răspunsul vi-l dați dumneavoastră. Nu vă
reamintesc câte fonduri am semnat noi în mandatul acesta, nu vreau să vă
reamintesc că cel puțin 4 proiecte așteaptă, trebuia astăzi după-amiază să le
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semnăm, dar s-au amânat pentru săptămâna viitoare. Sunt fonduri europene,
înseamnă cofinanțări, înseamnă foarte mulți bani, nu vreau să vă reamintesc
faptul că județul Argeș este primul județ în țară cu cele mai multe accesări de
fonduri europene din regiunea Muntenia și pe locul 3 în țară. Accesarea este
mare, chiar peste masură de neașteptată și vă reamintesc și că în 2012 a fost
proiectul pe Cetatea Poenari, cu același proiect, aici de față dl Ivașcu care știe
foarte bine, când am spus noi că trebuie regândit pentru turism, a zis nu se poate
pentru că s-a invalidat de două ori și am făcut treabă, cei drept am majorat și
salariile, ne-am și certat și uite performanțe. Și ne-am asumat cu toată lumea în
cap, salarii nesimțite, prețuri babane, uite ce-și face dar trebuie să îi dai omului
și apoi să-l pui la performanță. Iar echipa care a gestionat și direcția de accesare
de fonduri europene a mers foarte bine, în colaborare și cu Direcția Tehnică și
cu toți care sunt și mă bucur nespus de treabă aceasta.
Dl consilier județean Postelnicesu Marius -Domnule Președinte, tot la capitolul
de venituri și o anumită componentă, nu contest că s-au semnat unele proiecte
anul trecut și cum va fi și anul acesta, dar eu mă refer la faptul că și acești bani
nu sunt pe cofinanțare sau din aceste fonduri atrași, mă rog nu au venit din
diferite proceduri, avize întârziate pe mediu, pe diferite agenții care le dau
târziu, dar o să ne spună de la buget de proiecte de ce nu s-au făcut pâna acum și
de ce alte județe accesează foarte mulți bani pe foarte multe proiecte, an de an,
pentru că așa este și pe Cetatea Poenari și pe alte obiective le-am învățat pe de
rost de când vorbim de ele și de Spitalul Județean din 2006 și ni se pun pe tapet
an de an.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ascultați-mă puțin, 4 ani durează
implementarea unui proiect din care 2 ani procedurile birocratice, eu mă refer la
județ, nu sunt în situația Mioveniului cu spitalul, care fie vorba între noi 5-6 ani
s-au ocupat numai de avize pe banii consiliului local. Și eu aș fi fost mândru și
mulțumit dacă vechile consilii și aici nu fac o culpă de președinte, de fost
consiliu județean, noi n-am gândit și n-am avut proiecte, cel puțin pe DALI, la
studii de fezabilitate și după care să mergem mai departe. Și au trebuit acești 2
ani de la semnare să ne ocupăm de partea birocratică urmând 2 ani de
implementare fermă. Astea sunt regulile. Am fost injurat în presă de multe ori și
pe bună dreptate, poate din necunoaștere, chiar și pe parte politică în unele
conferințe de presă la unele partide, că-mi permit ședințe extraordinare pentru
37 de bani. Așa este, unde e lege, nu-i tocmeală și știți foarte bine că ședința
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acesta pe care nu o să o uit toată viața, pentru nici 1 leu am făcut-o pentru o
procedura europeană, dar n-ai ce face. Alte discuții?
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Domnule Președinte, după cum știm
ieri România a împrumutat 3 miliarde de euro, la o dobândă de 4,64 %.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Consiliul județean a împrumutat?
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Nu, dar cheltuie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă rog eu frumos la obiect domnule
consilier.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Ca să fiu la obiect, vă rog sa-mi
acordați puțin timp. Analizând puțin acest buget sau excuție bugetară, constatăm
că în anul trecut din veniturile proprii ale consiliului județean, 72% au fost
cheltuite pentru salarii .
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Pentru funcționare.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian – Dacă dumneavoastră considerați că din
punct de vedere economic e corect și bine pentru un județ să se dezvolte în felul
ăsta, mergeți înainte așa că mergeți bine. Un alt aspect care trebuie subliniat și
analizat aici, este că noi am făcut economie de la capitolele care sunt cele mai
importante și grave la nivel de țară și când spun asta mă refer în primul rând la
sănătate. Deși noi am încasat 96-99% din subvenția de la bugetul de stat pe
sănătate, anul trecut am cheltuit doar 65,6 % și cheltuiala realizată în serviciile
medicale în unitățile sanitare pentru sănătate, cheltuiala realizată în unitățile
sanitare cu paturi. Efectiv noi am făcut economie de la acest capitol, ceea ce nu
mi se pare bine. De asemenea, spunem că județul Argeș suferă la partea de
drumuri județene. Vreau să vă spun că în această execuție bugetară pe anul
trecut am cheltuit doar 46, 01 % din bugetul planificat pe drumuri județene.
Aceste două capitole, sănătate și drumuri județene, care sunt lăsate ca o
cenușăreasă și nu ne interesează efectiv, după părerea mea, nici n-are rost să o
mai discutăm. Consider că această execuție bugetară pe anul trecut este
catastrofală și reprezintă după opinia mea și a noastră, cea mai slabă realizare
bugetară în ultimii 30 de ani, din perspectiva unei dorințe de dezvoltare a
județului Argeș. Nu mai spunem că investițiile au fost la minim și lipsesc cu
desăvârșire. Dacă dumneavoastră considerați că această execuție bugetară este
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corectă și ea trebuie să reprezinte un semnal de alarmă și un criteriu pentru
realizarea bugetului pe anul 2019, eu sper ca în 2019 măcar să nu arate ce arată
anul 2018. Vă mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Este o mare diferență între mine și
dumneavoastră, în primul rând eu sunt doctor, în al doilea rând eu nu sunt în
campanie, cel puțin nu la ședințele administrative. Modestele procente pe care
le–ați spus în sănătate așa sunt și sunt mândru de treaba asta. Din două motive.
Unu, că sunt președinte de consiliu și al doilea că sunt doctor. Asemenea
economii le–am făcut pentru că pe partea cealaltă, aproximativ 100 de milioane
de euro, noi le-am adus pe fonduri guvernamentale. Și cred că unii dintre noi
avem memoria scurta. Planificarea noastră de cheltuieli a fost la început de an,
să iau și RMN. Doamne ajută ca și în 2019 să fac asemenea economii, dar
suplimentând până peste așteptări cu fonduri naționale și europene. Ne-am
asumat-o noi aici toți de față, de orice putem fi acuzați, dar numai că sănătatea
este modestă cum spuneți dumneavoastră. Nu puteam să cumpărăm două RMNuri domnule consilier, noi avem nevoie de unul și a venit oportunitatea de a-l
lua pe bani naționali, să nu mai cheltuin noi o pălarie de bani. Eu nu cred că este
un lucru rău. A dat Dumnezeu ca venind aparatura medicală, să vină și peste 70
de doctori, a dat Dumnezeu ca din 2016 și până acum diagonistecele puse de
colegii de la Spitalul Județean și de la Pediatrie, au făcut ca pacienții să nu mai
fie nevoiți să plece în altă parte, și este foarte bine și zic Doamne ferește să nu
fim noi pacienți. Eu am o gură păcătoasă. Eu și colegii mei putem fi acuzați de
orice dar numai că nu am dezvoltat sănătatea cum nu s-a dezvoltat ea nî ultimii
zeci de ani, din 2016 și până acum. Pe langă toate activitățile asumate, am
revenit cu un bonus în sănătate, radioterapia, în 2016 dacă mă întrebați pe mine,
odată ales și votat, nici nu mă gândeam ca un centru de radioterapie să
funcționeze în Pitești, care tratează și îndulcește viețile multor zeci de mii de
pacienți din sfera oncologică. Dar toate la timpul lor, abia aștept să avem o
dezbatere publică cu dumneavoastră pe alte coordonate. Să știți că nu voi
rămâne dator.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian - Dar nu înțeleg de ce ați făcut aceste
economii pe sănătate dar spuneți că sunteți atât de aplicat pe acest domeniu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, iar n-ați înțeles,
prioritate 0 pentru noi toți aici au fost fondurile europene, după care și fonduri
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naționale și în ultima instanță fonduri județene. Asta este filozofia social
democrată pe care ne-am asumat-o. Suntem pe primul loc în regiune.
Dl consilier județean Miuțescu Adrian - Sunteți în campanie cumva?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu v-am spus situația care a fost dată
publicității și pe care ar trebui să o știți dumneavoastră ca și consilier. Alte
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 cu 9 (nouă) voturi împotrivă (domnii
consilieri județeni Alecsei Gheorghe, Bănică Gheorghe, Jinga Valerian,
Miuțescu Adrian, Nae Eugen, Postelnicescu Marius, Tică Manuel, Tudor
Mihail și Vasilescu Victor Gabriel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 70.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Diverse - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
- XV – I Trecându-se la punctul XV-I al ordinii de zi - Raportul de activitate al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică în anul 2018. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Îl rog pe dl președintele al ATOP dacă mai are ceva precizări în plen, să le facă,
știu că ați luat la cunoștință în comisii. Mulțumesc.

- XV – II 12

Trecându-se la punctul XV-II al ordinii de zi - Raportul Comisiei speciale
de analiză a activității Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Îl rog pe dl consilier Marian Clipici, colegul nostru, să ne citească raportul
comisiei speciale de analiză a activității a DGEP pe care au făcut-o colegii
noștri consilieri județeni.
Dl consilier județean Damian Haralambie – Domnle Președinte, până citește
colegul Marian Clipici, l-aș ruga pe dl director să vină aici în fața salariaților,
dânsul stă acolo singurel.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, stă confortabil, așa a
apreciat domnia sa, fiecare cum crede.
Dl consilier județean Nae Eugen – Dar pe salariați cine i-a chemat domnule
Președinte? Nu au program?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, am rugămintea,
ședința este publică.
Dl consilier județean Nae Eugen – Atunci îl întreb pe domnul director.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - După ședință.
Dl consilier județean Nae Eugen – Suntem în ședință, în timpul ședinței
domnule Președinte, nu ne mai bagați pumnul pe gât, așa v-ați obișnuit, să ne
boxați, suntem aleși județeni, domnule Președinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Procedurile sunt acelea că este ședința
publică, toată lumea interesata poate să participe. Cei care iau cuvântul sunt
consilieri județeni.
Dl consilier județean Clipici Marian – Mulțumesc mult domnule Președinte, în
ultimele 2 luni de zile, membrii comisiei speciale de analiză a DGEP Argeș s-a
întâlnit cu marea majoritate a salariaților direcției, în special cu salariații care au
trimis memorandumul către consiliul județeam, inclusiv cu dl director al
direcției. În urma discuțiilor cu dumnealor am încheiat acest raport, este destul
de stufos, n–o să dau citire întregului raport, el a fost discutat în toate comisiile,
vreau să prezint doar concluziile și recomandările comisiei. Ca și concluzii,
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hotărârile Consiliului Județean Argeș, cu incidență în activitatea DGEP Argeș
nu au fost duse la îndeplinire în totalitate. A existat și persistă o atmosferă
tensionată și plină de incertitudine între conducerea executivă și mare parte
dintre funcționarii publici din cadrul DGEP Argeș, care ar putea avea consecințe
în ceea ce privește modul de funcționare a instituției publice subordonate. Avem
3 recomandări, directorul executiv al DGEP Argeș să dispună măsurile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Argeș. Doi,
identificarea activităților care trebuie desfășurate de structura conducerii,
delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor, precum și
repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și obiectivelor în funcție de
nivelul, categoria, clasa și gradul funcționarilor publici, în strictă concordanță
cu organigrama și statutul aprobat de Consiliul Județean Argeș. Trei. Sistemul
de supraveghere video va fi pus în concordanță cu prevederile legale în materie
și a constatărilor Autorității Națioanale pentru Supravegherea și Protecția
Datelor cu Caracter Personal. Mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Întrebări? Nu se votează așa cum știți,
este o informare.
Dl consilier județean Tudor Mihail - Da într-adevăr, comisia a reușit o mare
performanță, după 2 luni ne spuneți ceva ce știam. Eu mă așteptam ca această
comisie să vină cu niște soluții, ce trebuie făcut acolo. Apoi, ni s-a prezentat
raportul comisiei, ni s-au citit numai concluziile pe care le-a spus și dl consilier
aici, fără să ni se prezinte raportul, de fapt ce discutăm aici? Dl secretar mi –a
spus că întâi îl discutăm și apoi putem avea acces la el. Păi discutăm ce, un
raport pe care nu l-am citit în totalitate, nu l-am consultat, mi se pare absurd.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – În comisii l-ați prezentat?
Dl consilier județean Clipici Marian – Bineînțeles.
Dl consilier județean Tudor Mihail – A fost prezentat în comisii, ni s-a citit doar
ce a citit și dl consilier acum, raportul nu s-a prezentat, dl secretar este aici de
față, ne-a spus după, mi se apare absurd. E public raportul sau e secret, că văd
că din ce în ce mai multe sunt secrete, de ce nu-l avem pe masă fiecare
consilier? Plătim noi xerox-ul. De fapt care sunt concluziile, ce trebuie să facem
în continuare? Primim și astăzi o citație deși ni s-a spus, am reușit marea
performanță să intrăm într-un proces toți consilierii județeni și asta doar datorită
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incompetenței conducerii consiliului județean. Dumneavoastră sunteți vinovat
domnule Președinte, pentru că dumneavoastră sunteți șeful instituției.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – N-am niciun dubiu că nu suntem în
campanie electorală!
Dl consilier județean Tudor Mihail - Dumneavoastra asumați-vă greșelile pe
care le-ați făcut și haideți să găsim o soluție pentru a rezolva toate probleme de
acolo, inclusiv cu aceste procese.
Dl consilier județean Nae Eugen – Iar dumneavoastră ați semnat ca primarul.
Dl consilier județean Tudor Mihail – Ceea ce doresc este ca să stați la masă cu
dl director și să încetați toate aceste șicane, poate reușim ca dânsul să-și retragă
toate aceste acțiuni. Dacă în continuare se va perpetua această situație, nu se va
întâmpla nimic bun. Haideți să punem situația cum era înainte să înceapă acestă
nebunie, cu darea afară, cu procese și așa mai departe. Asta mă așteptam de la
comisie, uite domne, am discutat și concluziile sunt astea.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulțumesc. O să am o rugăminte la
dumneavoastră domnule Clipici, celor care doresc să aibă în detaliu, să le puneți
la dispoziție în copie, fără niciun fel de problema.
Dl consilier județean Clipici Marian - Bineînțeles.
Dl consilier județean Nae Eugen – Voiam să vă reamintesc că acest raport nu a
fost semnat de membrii comisiei.
Dl consilier județean Clipici Marian - Vă înșelați, în stânga dumneavoastra este
dl consilier Vasilescu și a semnat acest raport și-l mai aveti pe dl Tică, colegul
dumneavoastră care a semnat raportul. Nu puteți să spuneți lucrul ăsta. Și
apropo, de ce a spus dl consilier, rolul acestei comisii a fost să vedem dacă au
fost respectate hotărârile Consiliului Județean Argeș, și asta am analizat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Deci nu se votează, vă rog domnule
consilier.
Dl consilier județean Iacșa Aurel – Domnule Președinte, stimați colegi, personal
l-am rugat pe dl director, într-adevăr, a venit la toate comisiile dacă colegii își
aduc aminte, am avut discuții cu dumnealui, dl consilier Nae spune că nu,
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personal l-am rugat în comisie să facă fiecare un pas înapoi, să-și dea mâna, să
revină la deciziile pe care le-a luat, fie că au fost abuzive, fie că n-au fost, pe
mine m-au convins în comisie subalternii dumnealui că a facut abuz în sensul că
mutările pe care le-a făcut nu au fost atât de corecte încât a băgat oameni pe la
un serviciu unde habar nu aveau ce se întamplă, tocmai pentru faptul că
salariații să nu-și poată îndeplini obiectivele de serviciu ca să poată să îi
sancționeze într-un fel. Asta am înteles eu și lucrul ăsta este adevărat. Totodată,
la momentul când dl director a montat camere de luat vederi acum câțiva ani de
zile, trebuia să verifice și cum se scarpină în nas și când se duc la toaletă, cine ia permis dumnealui? Dl director a afirmat în comisie că nu este subordonat
consiliului județean. Și l-aș întreba aici de față, în 2004-2005 când a fost numit
director interimar la momentul acela, eram în comisia de servicii și l-am votat
deci cum, de ce vine la fiecare ședință de comisie, de ce vine la fiecare ședință
de plen dacă nu este subordonat consiliului județean? Și domnilor colegi, când
toată lumea plânge și tipă, unul singur este dl director, nu mai are un sef de
serviciu în stânga și în dreapta ca să fie trei la conducerea serviciului și trei
oameni dispun. Dumnealui este singurul care are dreptate și ceilalți sunt nebuni.
Și domnilor colegi, înțeleg că sunteți în opoziție, dar mie mi-e imposibil să cred
că toată lumea de acolo e nebună și pentru asta sunt foarte supărat pe dl director,
l-am respectat, dacă pot să spun am fost chiar prieteni, nu prieteni de șprit, dar
ne-am respectat atâția ani. N-am înteles de ce s-a ajuns la situația aceasta, n-am
înțeles încăpățânarea asta, n am înțeles de ce nu a făcut un pas înapoi să revină
la deciziile care erau și să lase fiecare om la locul lui, să termine odată cu
situația creată la acest serviciu. O să mergem în continuare până la urmă ne-a
dat în judecată, primim citații, fraților, suntem sau nu suntem responsabili?
Dl consilier județean Nae Eugen – Noi nici n-am votat!
Dl consilier județean Iacșa Aurel – Dl consilier Nae, nu mai interveni, tu
vorbești în necunoștință de cauză!
Dl consilier județean Nae Eugen – Am primit citatia.
Dl consilier județean Iacșa Aurel - Tu esti în opoziție. Asta este situația, eu nu
pot să cred, toată lumea este nebună și un singur om are dreptate. Și eu conduc
oameni de 30 de ani, dl director, să știi că omul te ridică, omul te face un șef
bun să ai rezultate bune. Singur niciodată nu o să realizezi. Comisia nu și-a
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îndeplinit treaba și trebuia să vină cu o soluție clară în sensul să terminăm odată
cu situația asta, ori să tacă, ori la revedere băgăm divorț. Mulțumesc.
Dl consilier județean Clipici Marian – Domnule Președinte, referitor la ce a spus
dl consilier Iacșa, apropo de sistemul de supraveghere video, în discuțiile avute
cu dl director Badea și dl Vasilescu poate confirma, recunoaște și spune, da, am
fost sancționat de către autoritatea naționala cu 4000 de lei dar totuși nu am
greșit cu nimic. Deci indiferent ce discutăm cu dumnealui, nu a greșit cu nimic.
Și să vă spună dl Vasilescu tuturor ce a recomandat domnului director.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog eu nu-l puneți într-o situație
delicată.
Dl consilier județean Clipici Marian - Dl Nae Eugen o ține că...
Dl consilier județean Nae Eugen – N-o țin domnule coleg, eu chiar vreau să
armonizăm relațiile.
Dl consilier județean Vasilescu Victor Gabriel – Da, după cum știe dl secretar,
eu cu dl Manuel am făcut o completare la acele multe pagini ale raportului
comisiei, unde am tras și niște concluzii care sper să fie, pentru că i le-am dat
în word să le copieze și să le pună, am vrut să semnăm fiecare pagină a
raportului pentru că trebuia să semnăm ultima pagină și nu mi se părea normal
iar ca o concluzie gererală pe care am tras-o eu cu dl Tică Manuel, o să o citiți
în raport, vis-a vis de cele spuse de cei semnatari și de cei nesemnatari. Eu cred
că acolo este o stare conflictuală creată și de salariați și de către dl director și
trebuie să înceteze așa cum l-am rugat și pe dl director și pe salariați, trebuie să
ajungă la un numitor comun. Dl Iacșa, ați vorbit, nu mai puteți să vorbiți.
Dl consilier județean Iacșa Aurel - Nu vorbesc, ridic mâna, sunt elev silitor.
Dl consilier județean Nae Eugen – O puteți pupa pe doamna președinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă rog, ați terminat? Mulțumesc.Vă rog.
Dl consilier județean Postelnicescu Marius – Domnule Președinte, pentru acest
caz și pentru altele care vor urma, sper să nu mai fie, dacă nu există transparență
și corectitudine în procedură, iată un raport ca și altele, la Diverse, avem un
raport cum aveam pe Molivișu, pe drumul de la Poienele Vâlsanului, bilanțul
Președintelui consiliului județean și altele în general, atunci trebuia și acest
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raport să fie pus la comisii, pe site, nu este o decizie a acestei comisii, este un
raport de care să luam act și pe care să-l citim în liniște în următoarele zile până
la plen. În altă ordine de idei, să știți că nu este corect, am toată stima pentru
colegii de la direcție, ca și pentru alți colegi din consiliul judetean, dar nu este
frumos nici pentru dânșii, nici pentru noi, nici pentru dl director, să se aplaude
aici, lucrurile trebuie să fie transparente, dacă aș fi răutăcios dar nu sunt, mie
îmi place un management plastic, întreb colegii, ați plecat de la serviciu, aveți
învoire sau cum, nu se pune problema. Pentru viitor domnule Președinte, pot să
apară cei de la Regia de Patrimoniu că sunt nemulțumiți de salarii sau de la
Regia de Drumuri sau de la alte componente ale consiliului județean, să vină
aici să aplaude pro sau contra. Nu putem continua așa!
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ce vreau eu să vă rog frumos, în ceea ce
ne privește pe noi, conducerea consiliului județean , am avut în repetate rânduri
tentative de dialog cu conducerea direcției, care nu au dus la niciun rezultat,
motiv pentru care în ultimă instanță ne-a fost foarte greu să luăm această decizie
în speranța, de la o zi la alta, să putem să găsim o solutie amiabilă și nu de
conflict cu implicații juridice. Nu s-a putut găsi, ăsta a fost motivul, că sunt 17,
că sunt 700, că sunt 2 salariați, ești condamnat să faci dreptate iar dreptatea, din
nefericire, se derulează în căutarea ei în justiție, pentru că nu am găsit
înțelegere. Să nu credeți că este confortabil, am căutat în fel și chip soluții, din
nefericre asta a fost soluția. Că trebuie să ne dea de gândit că este unul
împotriva tuturor, trebuie să ne dea de gândit că organisme publice care constată
modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, se pronunță într-un fel sau altul,
este evident. Sperăm ca dreptatea să aparțină celor care au dreptate. Cu aceasta
vă doresc o zi bună în continuare.
Dl consilier județean Tudor Mihail – Domnule Președinte, am și eu o ultimă
întrebare, onorariul la avocat, pe ce nume să-l trec, pe numele dumneavoastră,
că mă întreabă dl Mircea Andrei și este cam scump.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Rugați-l să mă sune.
Dl consilier județean Tudor Mihail – Deci pe numele dumneavoastră să înțeleg.
Dl consilier județean Jinga Valerian – Domnule Președinte, vreau să vă
mulțumesc în mod deosebit pentru că mi-ați diminuat indemnizația de consilier
județean cu 526 de lei. Transmiteți mulțumiri și guvernului PSD.
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Ședința s-a încheiat la ora 12.00.

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

SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :
Eftene Diana ___________________
Dima Eduard Ștefan ______________
Iacşa Aurel ____________________
Jinga Valerian___________________
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