CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 12 septembrie 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 29, absentând doamnele consilier județean
Cotenescu Maria și Turturoiu Maria Liliana și domnii consilieri judeţeni
Drăguțoiu Dan, Enache Valentin Viorel, Manole Nicolae Marius și Postelnicescu
Marius Dorel 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 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 executiv Direcția Tehnică, dl Șovar
Cătălin Ovidiu, șef Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță
Corporativă, dna Ionescu Anci, consilier Preşedinte, dna Ciocănău Niculina,
consilier Președinte, dl Nedelescu Costel, consilier Președinte, dna Dinu Mariana,
Administrator Public Consiliul Județean Argeș.

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua, am convocat ședința
extraordinară de astăzi, având 5 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. Așa după
cum ați luat la cunoștintă și în comisii, dacă sunt obiecții la această ordine de zi?
Dacă nu sunt, v-o supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține
cineva? Este cineva impotrivă? Nu.

-ITrecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 250/19.10.2018
privind ”Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului de Pediatrie Piteşti” a Studiului de fezabilitate mixt și a cheltuielilor
legate de proiect - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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Întrebări? 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. 170.
- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 104/12.04.2018
privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații
Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, a Studiului de fezabilitate mixt şi a
cheltuielilor legate de proiect - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? 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. 171.
- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești a unui teren
aflat în domeniul public al județului Argeș - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
Întrebări? 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. 172.

- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea Ghidului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar de la
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bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând
cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Vă rog!
Domnul consilier județean Bulf Cornel Cătălin – Domnule Președinte, acest
ghid, nu–l aprobăm și noi, în sine?
Dl Secretar Județ Voica Ionel – Ba da, se aprobă, asta facem.
Domnul consilier județean Bulf Cornel Cătălin – Bun, voiam să mă uit și eu
în ghidul asta și nu am văzut niciun criteriu despre cum se acorda la aceste
culte, nu există proporționalitate. Eu sunt ortodox , vreau ca toți banii să vină
la biserica ortodoxă. Există un criteriu? Că nu există acest criteriu după
numărul de credincioși. Nu l-am văzut în ghid, poate l-am scăpat.
Dl Secretar Județ Voica Ionel – Cultele religioase nu pot fi tratate diferențiat.
Domnul consilier județean Bulf Cornel Cătălin – Stați puțin că noi suntem
aici majoritate ortodoxi, aș vrea ca majoritatea să existe acest criteriu și după
numărul… De ce ar fi discriminare? Că ne închinăm cu dreapta?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Stimați colegi, dacă îmi permiteți, l-ați
avut în comisii la studiat, ați avut timp suficient să vă uitați, eventual puteau
să existe propuneri de modificare, dezbătute dacă vreți și în plen. Poftiți!
Dl consilier județean Jinga Valerian – Ați introdus și cultul eroilor, domnul
Președinte?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulțumesc, ați fost cumva și la
ora 11, că vă văd cu medalia, ați devenit erou?
Dl consilier județean Jinga Valerian – Ar trebui să ne gândim și la asta. Tatăl
meu a fost veteran.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă ințeleg foarte bine. Vă supun spre
aprobare proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este
cineva împotrivă?
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Proiectul de hotărâre a fost votat cu 27 de voturi ,,pentru” și 2 voturi
,,împotrivă” (domnii consilieri județeni Bulf Cornel Cătălin și Dima Eduard
Ștefan.
S-a adoptat Hotărârea nr. 173.

- 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:
Este vorba de unitățile sanitare aferente la primele 2 proiecte.
Întrebări? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Mulțumesc. Este cineva
împotrivă? Nu. Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 174.
Vreau să vă reamintesc că sâmbătă la ora 10:00, noi toți, consiliul județean,
ca și aparatul tehnic de specialitate, suntem și vom fi gazdele
evenimentului Satul Argeșean . O după-amiază plăcută în continuare.
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
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