CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 27 iunie 2019,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 15,00 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 33, fiind absentă domnișoara consilier județean Eftene Diana
Elena și domnul consilier judeţean Dima Eduard Ștefan, 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, dna Zamfir Larisa, șef Serviciul Buget-Direcția
Economică, dna Rădulescu Eliza, șef Serviciul Resurse Umane, dl Stoicea Alin,
director executiv Direcția Tehnică, dl Șovar Cătălin Ovidiu, șef Serviciul
Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă, dna Roxana Stoenescu, şef
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism, dna Nicolau Alina,
director Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., dl Ciocnitu Eduard,
director Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş
R.A, dl Clipici Marian, manager Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, dna Șerb
Camelia, manager Spitalul de Boli Cronice Călinești, dl Popescu Mircea, manager
Spitalul Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti, dna Mincă Ana Maria, şef Serviciul
Asistenţă Medicală – Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială, dl Ștefan
Costin, director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dna Gogoașe Adela,
director general 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 Popescu Cornel, manager al Muzeului Judeţean Argeş, dl Sachelarie
Octavian, manager Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu” Argeş, dna Ionescu Anci,
consilier Preşedinte.

Înainte de citirea ordinii de zi au anunţat că nu vor participa la vot şi se vor
abţine ca urmare a faptului că au un interes personal în problema supusă dezbaterii:
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Dl consilier județean Enache Valentin Viorel la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 123, la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi - Hotărârea nr. 126 și la
punctul nr. 12 de pe ordinea de zi - Hotărârea nr. 131.
Dl consilier județean Mărășoiu Dorin la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 127;
Dl consilier județean Tică Manuel la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi - Hotărârea
nr. 130;
Dl consilier județean Alecsei Gheorghe la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 131;
Dna consilier județean Badiu Mariana la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 131;
Dl consilier județean Bălan Iosif Bogdan la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 131;
Dl consilier județean Manole Marius la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 131;
Dna consilier județean Popescu Cristina Maria la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi
- Hotărârea nr. 131;

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bună ziua, deschidem ședința ordinară de
astăzi care are 26 de puncte, amplu dezbătute în comisiile de specialitate. Am
primit completări, sugestii, le supunem punctual spre dezbatere, cei care doriți, dar
în primul rând vă întreb dacă mai sunt obiecții față de ordinea de zi. Dacă nu, 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 30.05.2019. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen?
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 votat în unanimitate.
- II –
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Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 10.06.2019.
- Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen?
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 votat în unanimitate.

- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a Județului Argeș. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Câte abțineri sunt? Mulțumesc. Este cineva împotrivă?
Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 122.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social” - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier
județean Enache Valentin Viorel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 123.
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- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de medic șef la Secția
Boli Infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Dna doctor Constantin este? Sărut mâna doamna doctor. Felicitări!
Întrebări ? 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 votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 124.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Pitești. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Dacă nu sunt, vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă?
Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 125.
- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc „Regele Carol I” Costeşti. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier
județean Enache Valentin Viorel).
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S-a adoptat Hotărârea nr.126.
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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 votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier
județean Mărășoiu Dorin).
S-a adoptat Hotărârea nr.127.

- IX Trecându-se la punctul IX 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:
Aș vrea să fac o paranteză, așa după cum ați văzut, reușim să intrăm în
strategia pe care am aprobat-o privind sănătatea în județul Argeș și prin avizul,
sper și al nostru de astăzi și al structurii privind paliația, 10 paturi vor funcționa
în cadrul Spitalului de Boli Cronice Călinești. Este un mare succes pe care
doamna doctor Anci Ionescu cu echipa domniei sale, cu Spitalul Județean de
Urgență, felicitări și ție Ana și ție Aurora. Vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.128.
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- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Boli Cronice
Călinești. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.129.
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Regiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat Argeş 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?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier
județean Tică Manuel).
S-a adoptat Hotărârea nr. 130.

- XII –
Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al judeţului
Argeş pentru activităţi non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005,
pentru anul 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?
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Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 131.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului cadru de colaborare între Județul Argeș și Departamentul
Savoia (Franța). - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Vă fac o sinteză, săptămâna trecută cu ocazia a 50 de ani de Salvamont
Arges, alături de o delegație din Savoia condusă de vicepreședintele
departamentului am prelungit și am reactualizat acordul pe o perioadă de câțiva
ani, acord pe care l-ați avut în fiecare comisie. Întrebări? Obiecții în plen? Dacă
nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva
împotriva ? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.132.
- XIV –
Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 104/2019
privind desemnarea Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș ca entitate care să
acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.133.
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- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea inventarului domeniului public al judeţului Argeş. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.134.
- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A a lamelor
de zăpadă pentru șasiu 8x4 aflate în patrimoniul județului Argeş. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:

Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.135.

- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 29/05.02.2019 referitoare la
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
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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. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.136.

- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea D.A.L.I. (documentație de avizare a lucrarilor de intervenții), a Devizului
General și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Modernizare pe DJ
508 Căteasca (DJ703B) – Furduiesti – Teiu – Buta (DJ659), km 12+400 – 17+217,
L = 4,817 km, comunele Teiu și Negrasi, județul Argeș”. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.137.
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea D.A.L.I.(documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii), a Devizului
General și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,, Modernizare drum
județean DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasca – Cotu Malului – Glâmbocata –
Leordeni – (DN 7), km 5+100 – 6+100, L=1,0 km, la Leordeni, judeţul Argeş”; Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.138.

- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea D.A.L.I. (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii), a Devizului
General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Modernizare drum
judetean DJ 703B lim. Jud.Olt – Mârghia – Padureti, km 41+275 – 41+775, comuna
Lunca Corbului, județul Argeș”.- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.139.
- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea D.A.L.I. (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii), a Devizului
general şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,, Modernizare drum
județean DJ 703 Morăresti – Cuca – Ciomăgesti – Lim jud. Olt, km 13+400 –
16+600, L = 3,2 km, Comuna Cuca, județul 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 votat în unanimitate.
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S-a adoptat Hotărârea nr.140.
- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a Devizului general din cadrul proiectului "Complex de
Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş’’. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Dl consilier județean Tudor Mihail – Domnule Președinte, la acest punct și la
următoarele două, mă voi abține cu motivația că mi se par devizele un pic cam
umflate, un pic peste ce ar trebui să fie acolo. Am mai discutat problema, am
mai discutat și în comisie, am discutat si la celelalte centre, o să vă cer în
perioada următoare să vedem cum s-au derulat investițiile acolo dar la aceste
trei puncte mă voi abține cu această motivație, că devizele mi se par umflate.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule secretar?
Dl Secretar Judet Voica Ionel – Devizul general a rezultat din calculul care a
fost făcut pentru fiecare obiectiv în parte. Acum dacă vi se par mari aceste
devize, sunt făcute de către un proiectant.
Dl consilier județean Tudor Mihail – Mi se par niște cheltuieli exagerate.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ce surse de finanțare avem la ele?
Dl Secretar Judet Voica Ionel – Fonduri externe.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bun, încă o precizare, vă dați seama că
știm foarte bine cu toții că atunci când a fost nevoie de 37 de bani rectificare,
apropo de fonduri, am făcut ședință extraordinară. Deasupra noastră înseamnă
ADR Sud Muntenia, Comitetul de monitorizare de la minister și MDRAP. Sunt
convins că fiind vorba și de fonduri europene, nu scapa o centime.
Dl consilier județean Tudor Mihail – Este adevărat ce spuneți dumneavoastră,
însă au fost cazuri cel puțin la consiliul local Pitești unde după ce s-au pornit
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greșit cu anumite proiecte, au trebuit să fie dați bani înapoi spre final, mai sunt
cazuri și în alte județe, nu trebuie să ajugem acolo.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Doamne ferește, la noi, cu atât mai mult
pe proiectele cu finanțare europeană nu cred că se poate întâmpla. Alte
comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se
abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier
județean Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr.141.
- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a Devizului general din cadrul proiectului "Complex de
Servicii Sociale, oraşul Costeşti, judeţul Argeş’’. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Aceeași recomandare europeană, dintr-un conglomerat cu zeci de copii și adulți
aflați în dificultate se doresc în jur de 30 aflați în locuințe pentru socializare și
integrare în societate. Și aceasta tot pe fonduri europene. Întrebări? Comentarii?
Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține
cineva? Înțeleg că este o abținere. Împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier
județean Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr.142.
- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a Devizului general din cadrul proiectului "Complex de
Servicii Sociale, Comuna Rucăr, judeţul Argeş’’. - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
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Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 1 (o) abținere ( dl domnul consilier județean
Tudor Mihail ).
S-a adoptat Hotărârea nr.143.
- XXV Trecându-se la punctul XXV 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:
Rectificarea bugetară așa cum ați luat la cunoștință și în comisii privește în
primul rând reactualizările bugetare a instituțiilor sanitare pentru că am primit
aparatură, înseamnă cofinanțare, știți foarte bine. Întrebări, comentarii? Dacă
nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva?
Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.144.
- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi – Diverse - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
La ,,Diverse” dacă aveți puncte de vedere? Vă rog!
Dl consilier județean Tudor Mihail – Voiam să vă întreb să ne prezentați și
nouă, nu acum, într–o ședință viitoare în baza cărei hotărâri de consiliu județean
sau în baza cărui act legislativ ați achiziționat servicii juridice pentru procesul
de la Sibiu, pentru că acolo a fost consiliul județean, președintele consiliului
județean, consilierii județeni au fost reprezentați de către un avocat. Părerea mea
e că trebuia hotărâre de consiliu județean.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule secretar, putem da un răspuns?
Dl Secretar Județ Voica Ionel – Această hotărâre a consiliului județean există și
se referă atât la consiliul județean cât și la structuri subordonate consiliului
județean.
Dl consilier județean Nae Eugen – În care mandat, domnule secretar?
Dl consilier județean Tudor Mihail – Rugămintea mea, domnule secretar, dacă
pot să trec zilele următoare sau să-mi transmiteți un mesaj să-mi spuneți din ce
an și numărul ca să o am și eu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Da, corect.
Dl Secretar Județ Voica Ionel – Da, sigur, fără nicio problemă.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulțumesc. Alte puncte de vedere la
,,Diverse”. Dacă nu mai sunt, vă reamintesc că duminica, ora 13.00, ne vedem
în comuna Mușetești. Vă doresc o după-amiază plăcută.
Ședința s-a încheiat la ora 15.30

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

SECRETAR JUDEŢ,

Ionel VOICA
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