CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 13 mai 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
Turturoiu Liliana Maria şi domnii consilieri judeţeni Alecsei Gheorghe,
Drăguțoiu Dan, Glișcă Ion, Miuțescu Gheorghe Adrian, Nicolaescu Marius
Florinel, Tudor Mihail și Vasilescu Victor Gabriel, 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, director executiv Direcția
Economică, dl Ivașcu Sorin, director executiv Direcția Strategii Sinteze Proiecte
cu Finanțare Internațională, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii
Internaţionale Cultură Învăţământ Turism, dl Stoicea Alin, director Direcția
Tehnică, dna Gheorghe Florina, manager Spitalul de Pediatrie Pitești, dna Ionescu
Anci, consilier Preşedinte, dna Ciocănău Niculina, 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 Enache Valentin Viorel la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 99;
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua. Mulțumesc. Ședința
extraordinară de astăzi este în cvorum, avem pe ordinea de zi 5 proiecte. Dacă
există și alte discuții legate de ordinea de zi. Dacă nu, v-o supun spre aprobare.
Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
-ITrecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2019. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Domnule doctor, observații, ținând cont că este ședință extraordinară și nu am
avut comisii?
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Dl consilier județean Enache Valentin Viorel – Bună ziua, voiam să spun că în
general nu s-au modificat față de anul trecut condițiile în care cetățenii județului
Argeș care au probleme de sănătate, probleme grave și cu o situație materială
precară, au rămas în linii mari aceleași. Fondurile alocate în cursul anului trecut
au fost de 85.000 de lei la 63 de solicitări. Dacă dumneavoastră aveți alte
întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – 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 cu o abținere ( dl consilier județean
Enache Valentin Viorel ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 99.

- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru
actualizarea Anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
53/28.02.2019 privind aprobarea proiectului „Implementarea unor măsuri și
instrumente destinate imbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului
Județean Argeș” și a cheltuielilor legate de proiect. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Cine ne prezintă? Poftiți, domnule director.
Dl director executiv Ivașcu Sorin – Acest proiect l-am promovat în luna februarie
a acestui an, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă. Are în
vedere realizarea strategiei pentru perioada 2020-2035 în concordanță cu strategia
națională, arhivare electronică, digitalizare la nivelul documentelor precum și
modalități, proceduri în domeniului managementului strategic și planurilor
operaționale. Este un proiect cu o valoare de 2.943.000 lei din care 58.000 lei
contribuția Consiliului Județean Argeș și 2.884.000 lei fonduri nerambursabile.
Această actualizare constă în faptul că în urma cererii depuse aveam și un
autoturism pentru deplasări în teren și costurile aferente, asigurări, iar ei nu au
fost de acord și ne-au tăiat 200.000 lei. După această ședință, hotărârea va fi
înaintată urmând ca cel târziu în luna iunie să semnăm contractul de finanțare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Mulțumesc. Întrebări? Vă rog!
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Dl consilier județean Postelnicescu Marius - O întrebare tehnică, 200.000 pe toată
perioada 2020-2035?
Dl director executiv Ivașcu Sorin – 200.000 era contravaloarea autoturismului
Dacia Duster, carburant, asigurări, pe întreaga perioadă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 100.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat, a proiectului tehnic şi a cofinanţării
actualizate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703B Costeşti (DN
65A) –Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi
Rociu”. - 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. 101.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea nivelului estimarilor pentru anii 2020 – 2022 a sumelor din cota de
18.5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru echilibrarea bugetelor locale. - 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. 102.
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- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2019. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Aș face aici un preambul, a fost pus pe ordinea de zi și ca necesitate de a
proba și a extinde un spațiu unde urmează ca în toamna acestui an să funcționeze
RMN-ul la Pediatrie. Deci vă dau implicit și vestea foarte bună, un nou aparat
RMN va fi in judetul Argeș, mai exact la Pediatrie.
Întrebări în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu. Ședința a luat sfârșit.
Vă mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 103.
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 ___________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
Iacşa Aurel ____________________
Jinga Valerian___________________
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