CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28 august 2014,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 14,00 domnul Tecău Grigore Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 31 de consilieri, fiind absent motivat domnul consilier Nicolaescu Marius
Florinel şi domnii consilieri Bica Dănuţ, Voicu Vasile Dorin în concediu de
odihnă, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: dl Ionel Voica, secretarul judeţului
Argeş, dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie Publică
Comunităţi Locale, dl Voicu Constantin, director executiv Direcţia Economică, dl
Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dna Istrătescu Dana Elena,
director executiv Direcţia de Dezvoltare şi Proiecte, dl Tache Doru reprezentantul
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Ciocănău Niculina, şef
Serviciu Buget, Impozite, Taxe şi Venituri, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu
Relaţii Internaţionale Tineret, Cultură, dna Stan Elena şef Serviciu Coordonarea
Activităţii Autorităţilor Publice, dna Stoica Iulia sef serviciu Lucrări Publice
Investiţii Infrastructură Modernizare Master Plan-Apă, dl Ţurcanu Sorin şef
Serviciu Audit Public Intern, dl Durdui Marinel şef Birou Autoritatea Judeţeană de
Transport, dl Dumitru Nicuşor, şef Birou Informatic, dna Simona Şerban, director
al Centrului de Cultura Brătianu, dl Sachelarie Octavian director al Bibliotecii
Judeţene ”Dinicu Golescu” Argeş, dl Mazilescu Sorin, director Centrul Judeţean de
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dna Pendiuc Gabriela,
director Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dl Macovei Adrian, director
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dl
Tudor Sevastian, director Teatrul „Al. Davila” Piteşti, dl Justin Dejanu, director
Muzeul Viticulturii şi Pomiculurii Goleşti, dl Roman Vasile, director Camera
Agricolă Argeş, dl Ivaşcu Sorin director şi dna Alina Nicolau director producţie ai
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A., Eduard Ciocnitu, director al
Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş, dna Radu
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Claudia, consilier Preşedinte, dl Şerb Dragoş director medical la Spitalul de
Urgenţă Piteşti.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş din 28 august
2014. Inainte de a supune la vot ordinea de zi, vă rog să-mi permiteţi să prezint o
iniţiativă a unui lider de partid, concetăţean de-al nostru pe care eu o apreciez. Am
să-l rog pe domnul director al Muzeului judeţean să vă prezinte în câteva cuvinte
această acţiune. Domnul Dinescu donează Consiliului Judeţean Argeş un album de
fotografii al Regiunii Argeş din perioada 1965.
Dl director Cristocea Spiridon
Apreciez iniţiativa domnului Dinescu de a dona acest obiect Consiliului judeţean
şi Muzeului judeţean, este un obiect care are atât valoare istorică cât şi artistică.
Valoare istorică pentru că el conţine fotografii înainte de 1968, a fostei regiuni
Argeş, fotografii care se referă la obiective economice, culturale, aspecte din natură
şi de asemenea este un obiect de artă pentru că atunci se lucrau obiecte de mare
fineţe, vedeţi această copertă cum este lucrată. Ii mulţumim pentru această
iniţiativă, sperăm ca exemplul dânsului să fie urmat şi de alţi colegi de-ai
dumneavoastră, care pot dona muzeului fotografii, obiecte care vor rămâne în
istorie şi de asemenea doresc să-i mulţumesc domnului Dinescu pentru faptul că în
curând vom prelua de la acest partid arhiva pe care o posedă în prezent.
Dl Dinescu Gheorghe
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, acel album din piele de Cordoba făcut
înainte de 1968 în Regiunea Argeş, conţine Oltul şi Vâlcea. Albumul conţine
fotografii cu Calea Bucureşti cu teii pe care îi plantaseră atunci. Acest album vă
obligă prin votul dat de argeşeni să forţaţi partidul din care faceţi parte ca Regiunea
Argeş să nu dispară şi noi argeşenii am fi mândri ca toate direcţiile deconcentrate
să revină înapoi în Argeş. Acest album de fotografii care a fost făcut de un artist
necunoscut este unicat, a fost luat la revoluţie din această instituţie, a ajuns la mine
în sediul PNŢCD, şi cum istoria îşi are locul în Muzeul Judeţean Argeş, acolo
trebuie să stea şi arhiva neoperativă a partidului nostru. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vă mulţumesc pentru donaţie, sper să mai strângem astfel de obiecte iar impulsul
dumneavoastră pentru Regiunea Argeş este deja lansat.
Supun spre aprobare ordinea de zi - cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
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- I -

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 25 iulie 2014 – dl Preşedinte Tecău Grigore
Florin a spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.

-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi- Proiect de hotărâre pentru actualizarea
Anexei la Hotărârea consiliului județean nr. 141/25.07.2014 privind nominalizarea
persoanelor cărora li se acordă distincția "Fiu/Fiică al/a Argeșului" în cadrul
ciclului de manifestări cultural - artistice și științifice "Sărbătorile Argeșului și
Muscelului", ediția a VIII-a, 2014- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K4, K5, secretarul judeţului şi comisia de evaluare a candidaţilor au
avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Am întrebat şi la comisie, dar au apărut probleme noi. In raportul întocmit de
către doamna Roxana Stoenescu, se aminteşte aici că noi am luat o hotărâre în
consiliul judeţean, s-a aprobat hotărârea, s-a aprobat domeniul administraţie publică
locală şi centrală. Eu am dat o listă doamnei Stoenescu de o lună de zile şi din toată
lista pe care eu am dat-o nu s-a aprobat decât o singură persoană, un tânăr. Eu o
întreb de ce din atâtea persoane nominalizate, mi se spune că domnul Dascălu,
primarul comunei Mărăcineni care face parte din administraţia publică locală nu ar
avea dreptul să candideze, să i se dea o distincţie pe motivul că ... nu ştiu, pentru că
dacă dumneavoastră consideraţi că în regulament scrie că există an electoral, şi că
altă dată îi dăm distincţie, vă rog să-mi arătaţi că eu nu am văzut aşa ceva. Dacă nu,
vă rog frumos ca primarul să fie pus la loc de cinste. In Curierul Zilei din data de
23.08.2014 scrie ce s-a întâmplat în consiliul judeţean în decursul anilor. I s-a dat
lui Despan Florin titlul de fiu care are cinci ani şi patru luni de puşcărie, primarul
Anghel de la Baia Mare care este arestat este cetăţean de onoare al Argeşului, prim
secretar Catană Gheorghe. Acolo scrie că ar trebui să-i dăm titlu post mortem şi lui
Nicolae Ceauşescu. Eu cred că trebuie să fim foarte atenţi la acordarea acestor
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titluri. Există o comisie dar dumneavoastră care sunteţi preşedintele consiliului
judeţean ar trebui să fiţi foarte atent. Am primit câteva telefoane şi am fost întrebat
dacă vrem să-l facem cetăţean de onoare pe secretarul primăriei Piteşti Cerbureanu,
de ce nu o faceţi şi pe doamna de la Mioveni, de ce nu a făcut-o primarul
Georgescu cetăţean al oraşului Mioveni şi o facem noi cetăţean de judeţul Argeş?
Am rugămintea ca din lista pe care o am să fie premiat domnul doctor Ţeţu în
societate civilă fiind pensionar, poate confirma domnul doctor Manu care are peste
70 de ani, mai sunt şi alte persoane ieşite din viaţa civilă precum Buru Traian
avocat pensionar, trebuie să recunoaştem că dânşii ca pensionari sunt în societatea
civilă, trebuie să le dăm onorurile respective pentru activitatea depusă. Vă rog ca
această listă pe care eu am dat-o să fie reanalizată de către comisie. Am pus şi un
preot tânăr care se chinuieşte să facă biserica Adormirea Maicii Domnului la
limitrofa dintre Mărăcineni şi Piteşti.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Incep cu sfârşitul, preoţii au fost anul trecut, aşteptăm să le vină rândul din nou şi
atunci o să-l propuneţi. Astăzi dăm hotărâre de a acorda titluri, nu de a retrage. In
privinţa domeniilor, se repetă, aşteptaţi să le vină rândul şi îi propuneţi. La
administraţie publică locală am supus votului consiliului judeţean şi toţi aţi fost de
acord să instituim la anu o secţiune specială pentru aleşii locali să-i premiem. Dacă
mai există alte propuneri pentru fii?
Dl consilier Manu Constantin
Aş dori, domnule preşedinte, să o întreb pe colega noastră dacă a primit CV-ul
trimis astăzi pentru domnul Dan Nicolae ca fiu al Argeşului.
Dna Stoenescu Roxana
Da, l-am primit.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Incă nu sunt lămurit, aştept un răspuns în legătură cu lista propusă.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Nu se pot face propuneri până în ultima zi, când se mai întocmesc diplomele?
Dl consilier Prunaru Iulian
Ii răspund eu domnului consilier Diaconescu. In conferinţa de presă a consiliului
judeţean de alaltăieri domnul Preşedinte Tecău a spus că lista este decisă de comisia
de evaluare, nu de noi.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Noi le acordăm.
Se citeşte lista cu propuneri
Dl consilier Manu Constantin
Eu am propus în colaborare cu preşedinţii de comisii şi am apreciat că este demn
de acest titlu domnul Dumitru Nicolae, fostul inspector şef al judeţului Argeş, în
anul 2011 a dat examen şi a câştigat calitatea de chestor, este acum detaşat la
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Bucureşti într-o structură naţională, are peste 25 de ani de activitate în slujba
Argeşului.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare lista cu propuneri.
Lista a fost aprobată în unanimitate.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 153.

-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
actualizarea Anexei la Hotărârea consiliului județean nr. 142/25.07.2014 privind
nominalizarea persoanelor cărora li se acordă titlul "Cetățean de Onoare al
Județului Argeș" în cadrul ciclului de manifestări cultural - artistice și științifice
"Sărbătorile Argeșului și Muscelului", ediția a VIII-a, 2014- dl Preşedinte Tecău
Grigore Florin a spus:
Comisiile K4, K5, secretarul judeţului şi comisia de evaluare a candidaţilor au
avizat pozitiv proiectul de hotărâre. Rog reprezentanta comisiei să citească
propunerile.
Dna Stoenescu Roxana
Inainte de a da citire listei, vă supun atenţiei lista cu propuneri pentru tineri
argeşeni de succes.
Se citeşte lista cu propuneri pentru Tineri argeşeni de succes şi se aprobă în
unanimitate.
Se citeşte lista cu propuneri pentru Cetăţeni de onoare.
Vă supun atenţiei şi propunerea domnului doctor Manu domnul Stroe Constantin
şi domnul Valentin Fătuloiu.
Dl consilier Manu Constantin
Eu nu am înţeles de ce comisia nu a putut să ia legătura cu domnul comisar şef
Nicolae Berechet şi aş propune să-l includem pe această listă a cetăţenilor de
onoare, este fiu al Argeşului din 2007. Este discutat în comisie dar nu există CV-ul.
Dl consilier Fulga Marian
Este o solicitare înregistrată la data de 3.07.2014, o adresă din partea Federaţiei
Societatea Civilă Românească unde se face o trimitere la activitatea domnului
Constantin Băjenaru concetăţean al nostru, nu ştiu dacă a fost discutată solicitarea
dânsului în cadrul comisiei şi dacă s-a ajuns la o concluzie.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Domnul vicepreşedinte Polexe are răspunsul este aici, domnul Băjenaru de
asemenea, dânsul doreşte să spună câteva cuvinte.
Dl Constantin Băjenaru
Domnule preşedinte, domnilor şi doamnelor consilieri, aş vrea să vă spun faptul
că eu sunt într-o situaţie inedită, pentru prima dată sunt în faţa dumneavoastră în
această ipostază şi voi fi foarte succint. Această mare manifestare argeşeană ediţia
a VIII-a de la deschidere încearcă la nivelul României să aducă şi să manifeste
ceea ce înseamnă plusuri de calitate, nu cred că în afara listelor nu mai sunt oameni
care ar merita această distincţie dar cred că trebuie acolo unde situaţia o impune şi
activităţile acestea demonstrate în ani de zile nu teoretic ci pragmatic în lucruri
concrete în societatea argeşeană cred că ar trebui să le acordăm mai multă atenţie.
La iniţiativa consiliului director al Societăţii Civile Româneşti la nivel de
România, eu am depus anexele la adresa la care făcea trimitere domnul consilier
Fulga şi totodată am făcut vorbire despre o mare manifestare pe care Societatea
Civilă o va organiza în perioada 19-21 septembrie pe platforma Universităţii
Politehnice Bucureşti în perioada când studenţii nu sunt la cursuri. Aici în judeţul
Argeş vor fi ateliere, vor fi raportori, vor fi acţiuni şi activităţi care vor promova
cultura şi ceea ce înseamnă activitatea Argeşului şi vă invit şi pe dumneavoastră
stimaţi consilieri judeţeni. În colegiul prefectural au fost prezenţi toţi primarii
judeţului Argeş cât şi reprezentanţii serviciilor deconcentrate şi dumnealor au fost
invitaţi. Pentru această manifestare va fi media naţională dar şi media locală.
Inchei spunând că există un întreg documentar depus şi poate eu nu fac vorbire
nici despre X nici despre Y din cei înscrişi pe listă pentru că nu mă caracterizează
îmi apăr dreptul meu, nu m-am autopropus, m-au propus la nivel naţional, eu nu am
făcut decât să aduc documentaţia. Recunosc că sunt fiu al Argeşului într-un alt
domeniu profesional din anul 2010 dar acum în cadrul secţiunii societate civilă
argeşeană cei de la nivel naţional, consiliul director, au făcut această propunere şi
au înaintat-o Consiliului Judeţean Argeş. Eu nu acuz pe nimeni pentru că nu mă
caracterizează cu toate că din cauza multitudinii de CV-uri primite la comisia de
evaluare a existat şi o anumită grabă. Vă mulţumesc pentru înţelegere.
Dl Vicepreşedinte Constantin Polexe
Da, a venit cu CV-ul la noi eu asta vreau să spun că dânsul a primit onoarea de a
fi fiu al Argeşului şi Muscelului într-un domeniu. Ne-a prezentat un CV care din
păcate conform baremului nu s-a putut obţine punctajul necesar pentru a obţine
titlul de Cetăţean de onoare în acest domeniu şi atunci comisia a ajuns la concluzia
că va întruni punctajul la secţiunea în care a fost făcut fiu al Argeşului.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Deci nu a întrunit punctajul.
Supun spre aprobare lista cu propuneri.
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Lista a fost aprobată în unanimitate.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 154.
Înainte de a trece mai departe am să vă fac o propunere de suflet. Sunt două
propuneri pe care le aduc în faţa dumneavoastră. Anul acesta este a VIII-a ediţie a
Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. În anul 2007 am început aceste sărbători după
discuţii ce le-am avut în trei: domnul Preşedinte Constantin Nicolescu, doamna
director Filofteia Pally şi subsemnatul. Astăzi la a VIII-a ediţie vreau să acordăm
două titluri de Excelenţă pentru Preşedinte fondator şi Director fondator al
Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. Preşedinte fondator domnului Constantin
Nicolescu şi Director fondator doamnei Filofteia Pally, sunt cei care au avut această
iniţiativă, au muncit pentru aceste sărbători, au trăit, trăiesc şi acum şi se implică în
desfăşurarea sărbătorilor şi cred că merită această recunoaştere.
Vă supun la vot aceste propuneri.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
S-a abţinut domnul consiler Bratu Gabriel.
-

IV -

Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru anul
școlar 2014 - 2015 dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba despre modificarea unor catedre fără să se modifice numărul total de
cadre la nivelul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.
Intrebări?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 155.
-

V -

Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pe
anul 2014 - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
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Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 156.

-

VI -

Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind derularea
Programului „Primul Ghiozdan” pentru anul școlar 2014 – 2015 în Județul Argeș dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba despre 5300 de elevi. Ghiozdanele vor fi repartizate localităţilor în
perioada 08-15 septembrie, îi rog pe domnii consilieri să se orienteze asupra
localităţilor unde doresc să participe la înmânarea lor, aştept să prezentaţi
localităţile pe care vreţi să le reprezentaţi în Consiliul judeţean, până acum nu am
primit nominalizarea decât de la patru colegi.
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
La art 3: Implementarea programului se va realiza potrivit prevederilor legale în
vigore şi se va desfăşura în perioada 2014-2015 adică vom continua pe tot parcursul
anului?
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
In perioada 8-15 septembrie.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 157.

-

VII -

Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
rezultatului final al concursului de management, a planului de management
câștigător și a contractului de management pentru Biblioteca Județeană “Dinicu
Golescu” - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Il felicit pe domnul director şi îl rog să vină la microfon să spună câteva cuvinte
în această calitate în care îl investim astăzi.
Dl director Sachelarie Mihai Octavian
Vă mulţumesc pentru că în continuare aveţi încredere în capacităţile mele de a
conduce o astfel de instituţie, pot spune că am fost singurul concurent. Proiectul de
management care a fost aprobat l-aţi avut la dispoziţie, sper ca în continuare cu
ajutorul dumneavoastră să menţinem standardul care este ridicat în ceea ce priveşte
biblioteca publică, să ducem la bun sfârşit proiectele pe care le avem. Cred în rolul
bibliotecii publice, cred în ceea ce înseamnă cunoaştere şi informaţie, cred că
împreună cu dumneavoastră putem realiza o bibliotecă nu numai de nivel naţional
ci şi internaţional.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Felicitări domnule director, vă dorim mult succes în funcţia în care veţi fi
investit, sunt două proiecte mari la bibliotecă la care suntem parteneri, il susţin şi
vreau să le terminăm cu bine. Este cel care asigură legătura directă cu Unuinea
Europeană este un proiect iniţiat de biblioteca judeţeană în care sunt angrenate şi
bibliotecile din judeţ, pentru care am făcut eforturi materiale, financiare dar şi
umane, mulţumesc domnului director pentru implicarea de care a dat dovadă.
Prevedem ca pe viitor Biblioteca judeţeană să fie printre primele biblioteci din ţară
care să aibă bibliotecă virtuală, o bibliotecă on-line şi sper să facem demersurile
necesare pentru a finaliza acest proiect. Vă mulţumesc şi succes.
Dl consilier Fulga Marian
Vreau să-l felicit pe domnul director pentru că aşa cum şi celelalte instituţii de
cultură subordonate Consiliului Judeţean Argeş îşi dau silinţa pentru atragerea de
fonduri, aşa şi domnul director Sachelarie a făcut foarte multe pentru această
bibliotecă. Il cunosc din perioada anilor 1996-1997 pe domnul director când era
director adjunct şi biblioteca îşi avea locaţia în altă parte. Ulterior s-a construit
acest sediu cu ajutorul Consiliului judeţean şi aş dori să remarc activitatea
anterioară dar şi activitatea actuală, pentru că domnul director a făcut foarte multe
pentru bibliotecă. Am constatat că din comisia de examinare a făcut parte şi
doamna director a Bibliotecii Naţionale, doamna Tîrziman Elena care a participat la
mai multe activităţi şi care, într-un dialog cu dânsa în calitate de membru al
Consiliului de administraţie al Bibliotecii Judeţene Argeş, remarca biblioteca
noastră ca fiind una de prim rang, în primele 2-3 biblioteci publice ale României,
ceea ce ne face cinste şi mi-aş dori ca instituţiile noastre publice să se ridice la un
asemenea nivel şi să fie conduse de oameni care să fie recunoscuţi ca valoare de
reprezentanţii naţionali sau internaţionali într-un domeniu. Vă mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 158.
-

VIII -

Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea eliberării licenţei de traseu şi a caietului de sarcini aferent pentru servicii
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee
județene - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 159.
-

XI -

Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea
de sprijn financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
din România - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
Exista de anul trecut un dosar al bisericii din satul Ciocănăi comuna Moşoaia, i
se mai spune şi Biserica cu Moartea, un dosar care a primit finanţare
abia în luna octombrie, noiembrie anul trecut şi din cauza condiţiilor meteo nu s-au
putut desfăşura lucrările de reabilitare, pictură. Doresc să ştiu dacă acest dosar mai
este în discuţia consiliului judeţean sau a fost retras.
Dna Rusea Roxana
Dosarele se depun la Arhiepiscopie şi ei le direcţionează cărtre noi.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
In primăvară când am aprobat bugetul şi am repartizat această sumă pentru
această activitate, s-a aprobat şi această prevedere în conformitate cu legea ca
dosarele să primească un aviz de la Episcopie şi pe baza acestui aviz noi să
repartizăm sumele de bani. Eu din punctul de vedere al Consiliului judeţean i-am
informat pe majoritatea preoţilor care au venit cu asemenea dosare, dar din păcate,
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până acum a venit aprobare de le Episcopie numai pentru acestea care sunt la
dumneavoastră. In ultimul timp toate dosarele le trimitem la Arhiepiscopie.
Dl consilier Postelnicescu Marius Dorel
Nu vreau să intru în detalii pentru că aş scoate la lumina Consiliului judeţean
anumite greşeli care s-au făcut atunci cu această finanţare doar pe hârtie nu şi în
realitate.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vă aştept cu preotul la mine.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Acum câteva luni am venit la dumneavoastră împreună cu un preot din Piteşti şi
îi spuneaţi preotului la timpul respectiv că aveţi alocat numai un miliard pentru nu
ştiu câte biserici şi acum din acel miliard aţi făcut trei miliarde şi pe primul plan aţi
pus Episcopia Curtea de Argeş, catedrala domnului episcop Calinic ignorând
bisericile mai mici şi celelalte confesiuni religioase care au nevoie de aceste
fonduri. Mânăstirea Curtea de Argeş are bani, au restaurante, au hoteluri, au tot ce
le trebuie, din ceea ce obţin din vânzări pot să-şi construiască Catedrala pentru că
dânşii nu plătesc TVA-ul, nu plătesc impozite, nu se supun legii statului român şi
mai venim şi dăm în continuare bani la Mânăstirea Robaia am prieteni care
sponsorizează lună de lună şi an de an şi acolo chiar s-a făcut ceva, există o maică
stareţă foarte puternică acolo. Cât priveşte biserica din Crinului în spatele
căminului pentru copii cu handicap, eu rămân surprins de ce anume cere preotul
acolo, borduri în jurul bisericii, ar trebui să se adreseze domnului primar Pendiuc,
noi putem să sponsorizăm interioare. Am aici un coleg care imi spune că pentru
confesiunea dumnealui de penticostali nu au intervenit niciodată pentru bani este
pentru prima dată când se adresează Consiliului judeţean pentru suma de 50 mii lei
şi cred că au într-adevăr nevoie.
Dl consilier Prunaru Iulian
Analizând discuţia mai dură pe care am avut-o aseară la comisie, îmi menţin
acuzaţiile şi vin cu completări. Am aflat cu stupoare că Preasfinţitul Calinic aprobă
acele dosare în funcţie de anumite criterii, de greutatea parohului, de enoriaşi. Am
văzut astăzi adresa aprobată de dumnealui dar interesant este că valorile care sunt
trecute acolo le aprobăm noi, noi dăm avizul. Anexa la acest punct nu este semnată
de nimeni. S-au dat sume enorme, 500 milioane la Robaia pentru un gard şi alte
parohii stau pe margine. Dacă aprobă domnul Calinic totul de ce nu aprobă dânsul
şi banii, nu cumva ne-a impus dânsul a pus şi această sumă? Această sumă se dă
Episcopiei, ei încep o construcţie cum este în satul Tigveni comuna Răteşti, ei încep
o fundaţie şi terminăm noi bisericile. Dar de ce nu dăm 42 lei la programul primul
ghiozdan sau să facem alocaţia 10 euro pentru că este 9,58 euro. Am vorbit aseară
când noi am trântit acest punct, din întâmplare comisia juridică cuprinde şi doi
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ţărănişti care s-au abţinut, ne abţinem şi astăzi pentru că nu este normal cum
lucrează domnul Calinic cu noi şi cu alte culte.
Dl consilier Fulga Marian
Am avut şi ieri discuţii la comisie legate de modul cum se repartizează banii sunt
cu totul de acord cu anumite parohii care au nevoie de sprijin financiar dar nu pot
să fiu de acord cu modul în care se dă acel aviz de la Arhiepiscopie în sensul de a se
direcţiona acele sume pe care noi le aprobăm şi le dăm în ultimă instanţă numai
pentru anumite parohii şi de aceea mă voi şi abţine pentru a trage un semnal de
alarmă. Din informaţiile pe care le am sunt peste 15 dosare complete dar
Arhiepiscopia nu a dat avizul decât acestui dosar pe care este prevăzut în proiectul
de hotărâre şi de aceea eu mă voi abţine pentru că Arhiepiscopia pe viitor să aibe în
vedere şi alte parohii. Din puţinul acesta pe care noi îl acordăm trebuie să le dai la
mai mulţi, nu trebuie să faci parte pentru anumite parohii din subordine, de aceea
mă voi abţine. Sunt cu totul de acord că trebuie să-i ajutăm şi dacă avem
disponibilităţi financiare, să dăm la mai mulţi bani, dacă avem un miliard, 50 de
mii de lei într-o direcţie şi la alţi să nu acordăm deloc. Vă mulţumesc.
Dna consilier Sandu Elena
Domnule preşedinte, cred că avem o legislaţie şi trebuie să o respectăm, avem
nişte reguli şi dacă noi am aprobat că dreptul acesta de specialitate îl are
Arhiepiscopia trebuie să-l respectăm. Cred că a început campania şi în loc să
facem administraţie facem mai mult politică şi orgolii. Avem nevoie de prezent şi
viitor, nu de trecut şi de interesele celorlalţi. Am aprobat noi că are dreptul
Arhiepiscopia, atunci haideţi să ducem la îndeplinire, în comisii spunem una, în
plen ieşim şi spunem altceva.
Dl consilier Sofianu Narcis
In primul rând vreau să-i asigur pe toţi cei prezenţi că din punct de vedere al
orientării religioase sunt creştin ortodox. Nu mă interesează problemele pe care
domnul Calinic le are cu supuşii lui preoţi. Ceea ce vreau să vă spun este că fiind
argeşean sunt întru totul de acord să sprijinim şi noi şi cu o comisie de specialitate
subordonată consiliului judeţean lucrările necesare la anumite lăcaşe de cult
indiferent de confesiune cele mai multe sunt creştin ortodoxe şi este normal să fie
aşa, dar la cele care considerăm că au o însemnătate pentru patrimoniul cultural al
Argeşului. Din observaţiile mele ca avocat şi ca om de afaceri vă pot asigura de
faptul că uni dintre cei mai de succes manageri din judeţul Argeş sunt preoţii. Să
ştiţi că pe mine mă deranjează faptul că noi ne punem câte o dată problema că nu
avem bani suficienţi pentru cultură, nu avem bani suficienţi pentru sănătate şi pe
mine mă deranjează cel mai mult în calitate de părinte şi pentru asta am să-i rog pe
colegi şi în special pe domnul Manu care este de specialitate să avem în vedere un
sprijin consistent pentru aparatură şi în Spitalul de Pediatrie, dar vreau să vă spun
că mă deranjează faptul că noi aprobăm nişte sume de bani semnificative pentru
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nişte sedii unde îşi desfăşoară activitatea nişte oameni care trăiesc în lux, şi maşini
de lux. Nu sunt împotriva bisericii ortodoxe, nu am fost de acord din perioada când
eram ziarist cu anumite conceptii ale stareţului Ioasaf de la Cotmeana, dar îl felicit
deschis în Consiliul judeţean care a făcut un business acolo la Cotmeana de succes,
a luat o ruină de biserică de pe timpul lui Mircea cel Bătrân şi a renovat-o, este
meritul lui, nu am ce să contest. Mi-aş dori ca şi alte feţe luminate din judeţul Argeş
să ia exemplul stareţului Ioasaf cu enoriaşii, cu prietenii să-şi rezolve problema şi
să-şi rezolve bisericile. Sunt de acord şi voi face un raport pentru renovarea unor
cule din judeţul Argeş care sunt într-o stare avansată de degradare, nu ştiu ce face
Episcopia nu pentru construcţi noi, sunt pentru cheltuieli necesare la orice biserică
care reprezintă ceva pentru istoria judeţului Argeş, dar nu să renovez o biserică
pentru cineva care are un prieten în consiliul judeţean. Şi eu am prieteni preoţi. Voi
vota acest proiect de hotărâre ca să fiu consecvent dar de acum încolo voi fi
împotriva oricăror scurgeri financiare din consiliul judeţean către preoţii activi care
trag numai pentru casa şi maşina proprie.
Dl consilier Mărăşoiu Dorin
Consider că sunt multe mânăstiri foarte vechi cărora nu li se atribuie nici-un leu
şi am rezerve vis a vis de repartizarea banilor către anumite obiective, mânăstiri
care se pot finanţa şi chiar ştiu clar obiective care au fost realizate prin sponsorizări
şi pentru care se solicită bani.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Proiectul de buget pentru anul viitor este în derulare, vă rog să vă implicaţi în a
prevede toate aceste observaţii ale dumneavoastră.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu patru abţineri (Cocaină Mihai Andrei,
Diaconescu Nicolae Nicuşor, Fulga Marian, Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea
nr. 160.
-

X -

Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în
administrare UAMS Dedulești și UAMS Călinești a imobilelor în care își
desfășoară activitatea - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K2, K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 161.
- XI -

Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Listei parţiale a spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a
Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. 68/2008 - dl Preşedinte
Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 162.
-

XII -

Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în
administrare Agenției Naționale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
„Prof. Dr. G.K. Constantinescu” a unui spaţiu, aflat în domeniul public al județului
Argeș, situat în incinta imobilului din Municipiul Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr.
1- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Fulga Marian
Am să fac o scurtă intervenţie la acest punct, legat de obligaţia de întreţinere a
spaţiilor verzi. Profit şi de faptul că avem în fruntea unei regii un nou director şi fac
apel către colegii consilieri judeţeni dar în special pentru aceste regii din subordinea
Consiliului Judeţean Argeş să acţioneze în sensul de a avea mai multă grijă de
spaţiile noastre. Dăm bani către diferite instituţii dar părerea mea este că spaţiile
noastre sunt în suferinţă. Vă dau un exemplu concret, fostul cinematograf Lumina,
dacă oricare dintre colegii noştri va avea curiozitatea să meargă în parcul acela din
Găvana şi să se uite spre cinematograful Lumina va constata starea deplorabilă în
care se află, cum precipitaţiile îşi fac de cap prin acoperişul acelei clădiri. Mai sunt
şi alte clădiri în aceeaşi situaţie. Este adevărat că la acest spaţiu de la Câmpulung sau investit ceva bani şi pot să vă spun că arată cât de cât rezonabil dar mai este
mult, având în vedere că este şi monument istoric, până va fi pus în valoare. Sunt
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multe alte spaţii, unele care sunt date în subordinea unei regii. Rog aceste regii să
găsească modalităţi şi noi să-i ajutăm financiar şi să ne apărăm în primul rând
spaţiile proprietate a noastră.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Pentru Cinema Lumina până acum nu au fost alocate sume de bani, începem de
săptămâna viitoare să lucrăm la acoperiş, acolo plouă, este o clădire a Consiliului
judeţean, eu sper fie printr-un proiect cu finanţare europeană fie prin bugetul de
anul viitor să prevedem sumele necesare reabilitării acestei clădiri pentru că este
importantă pentru consiliul judeţean şi pentru cultura judeţului nostru.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 163.

- XIII -

Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în
administrare Regiei de Administrare Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. a bunului
„Autovehicul PEUGEOT BOXER” aflat în patrimoniul județului Argeş - dl
Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl consilier Prunaru Iulian
Cunosc planul de investiţii al acestei regii, acum o lună, două vă spuneam că
districtul de la Buzoeşti care este singurul pe sud arată jalnic, vă spuneam atunci că
au dispărut geamurile, au dispărut acum şi tocurile, i-am spus aseară doamnei
Nicolau că între timp a cedat şi acoperişul, se fură ţigla, plouă peste tot şi noi ne
luăm maşini de 25 mii euro că merge regia bine. La punctul 14 este un drum
turistic nu ştiu de ce aruncăm banii fără rost dar vă întreb pe dumneavoastră înainte
de a ajunge la punctul celălalt la ce investiţie lucrează regia de drumuri pentru că
spuneaţi odată că dacă avem drumul 669 de la Lunca Corbului -Hârseşti - StolniciBârla-judeţul Olt şi apoi pleacă ABCDEF, vom lucra în ordine alfabetică. Observ
că D-ul a ajuns în faţa A-ului, s-a modificat alfabetul român. In concluzie pe sud nu
se lucrează deloc, îmi pare rău că nu mai găsesc pe cineva născut de la Piteşti la
vale, m-aţi lăsat singur. Noi investim pe Valea Dâmboviţei. Noi cei doi ţărănişti nu
suntem de acord până când nu reparaţi districtul de la Buzoeşti pentru că doi trei
oameni iau bani şi porţile nu se deschid deloc. Spuneaţi că trebuie să facem cereri,
eu împreună cu colegul meu Cocaină luăm oraşul Ştefăneşti, oraşul Costeşti şi toată
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linia drumului naţional 65 până la graniţa cu Miroşi, deci Buzoeşti, Ungheni,
Căldăraru şi poate, poate dacă am un avocat lângă mine va aduce doamna Nicolau
şi vreo piatră pentru că între timp cei doi kilometri din drumul 679A puşi cândva
de marele deputat al dumneavoastră Cătălin Rădulescu de un centimetru, a dispărut,
dacă mai lăsaţi să care porumbul cei de la Agricover, o să rămâneţi fără asfalt şi pe
ceilalţi doi kilometri. Vă întreb când mai facem un kilometru spre Bârla sau spre
Râca? Noi ne abţinem pentru că noi nu de maşini avem nevoie, doamna Nicolau
are o maşină foarte performantă. Imi pare rău că am votat ca domnul Băşulescu să
facă parte din consiliul de administraţie, a distrus o autostradă, ne distruge şi pe
noi? Acel consiliu de administraţie a ţinut prima şedinţă la Buzoeşti? Le asigur eu
protocolul, cu umbrele să nu-i plouă pentru că acolo, clădire cu etaj, s-a terminat,
este cea mai ruşinoasă clădire pe sud. Poate facem ceva ca de la Costeşti la vale să
ne trecem de Teleorman.
Nu dăm aviz pozitiv pentru punctul 14 privind drumul 728 care este obiectiv
turistic, domnule Sofianu, de la Stoeneşti din drumul 72 Târgovişte- Braşov iese
în DN 73 la Mateiaş pe Valea Dâmboviţei şi duce către obiective turistice, la 3,4
pensiuni tip hotel de cinci stele ale domnului patriarh Daniel ce au păstrăvării şi de
toate. Mergeţi şi vizitaţi comuna Dragoslavele şi o să vedeţi că este zonă turistică
dar pentru preoţii din ortodoxie nu din alte culte.
Dl consilier Sofianu Narcis
Sunt de aceeaşi părere contrară cu a domnului Prunaru privind achiziţia maşinii.
În ceea ce priveşte sediul clădirii de la Buzoeşti susţin în totalitate punctul
dumnealui de vedere, are dreptate, este cu atât mai grav cu atât a semnalat în mai
multe şedinţe. Nu sunt de acord cu privire la faptul că noi ceilalţi colegi nu ne
interesăm de drumurile din sud. Ştiţi că am semnalat drumul şi s-a pornit la
repararea drumului Recea- Negraşi, s-a dispus pornirea drumului de la Fierbinţi,
spre autostradă prin Dâmboviţa din luna septembrie şi acestui drum. S-a dispus cum
s-a discutat şi în altă şedinţă este important drumul care pleacă din Pădureţi de
Lunca Corbului peste câmpuri 12 km scurtătură spre Costeşti pe toată zona pe care
a spus-o domnul Prunaru - Bârla- Hârseşti –Stolnici, Lunca Corbului şi chiar
Săpata. Din discuţiile care le-am avut cu doamna director Alina Nicolau nu putem
să venim numai cu pretenţii şi să se spună că pentru un director nu este nevoie de o
maşină, nu este o limuzină, este o dubă cu care să transporţi muncitorii la lucrări
dintr-un loc in altul şi nu poţi să faci câte un district din loc în loc. Se pune
problema că dacă au nevoie de câte un mijloc de transport pentru muncitori şi noi
am aprobat planul de investiţi pentru acest an acum ce facem ne sancţionăm noi pe
noi, ca să nu avem cu ce, de aceea eu voi vota pentru dar susţin punctul de vedere al
domnului Prunaru pentru districtul Buzoeşti.
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Dl consilier Prunaru Iulian
Dacă era isteţ domnul consilier venea aseară la comisie şi afla mai multe de la
comisie. Eu vă pun o întrebare de ce litera D este înaintea literei A. Domnule
Sofianu, A-ul este Bârla, Căldăraru, Râca şi nu Negraşi unde ştiţi ce se construieşte
în afară de hotelul de patru stele Babanul? Drumul D pleacă de la Malu unde este
crescătoria de pui a arabului din comuna Bârla, Satul Nou, Colţu, Ungheni, Recea,
Negraşi. Nu construim pe invers alfabetul, construieşti A-ul, vii cu B-ul şi cu C-ul.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu două abţineri (Cocaină Andrei Mihai şi
Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr. 164.

-

XIV -

Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
"Modernizare DJ 725 Stoenești – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L= 3, 313km, în
comunele Stoenești și Dragoslavele- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Veţi avea o surpriză plăcută cu districtul de la Buzoeşti numai că au trebuit
parcurse anumite etape.
Dl consilier Prunaru Iulian
Nici nu aş avea surprize. Domnilor colegi cunoaşteţi că fosta putere a făcut
modernizare pe drumul 73 spre Câmpulung de la Bemo la Mioveni, iar actuala
putere a început de la Bemo la Câmpulung, drumul 73 este foarte important, se
lucrează,urcă pe la Mateiaş. Nu înţeleg de ce în programele noastre pe ani pe
mandatul nostru 2012-2016, şi anul acesta am votat două, pe 29 ianuarie şi 26 iunie,
acest drum judeţean Stoeneşti –Dragoslavele care pleacă dint-un alt drum naţional,
nu are în programul nostru de investiţii decât două podeţe de câte un kilometru.
Cine vrea să afle să se ducă la poziţia 37-38. Mi se spune acum că cele două
milioane de euro sunt pentru modernizarea acestui drum, este drum turistic, duce la
pensiunile domnului patriarh Daniel.
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Este o ruşine pentru România, de ce mai facem aceste programe. Din întâmplare
aţi făcut un drum pe deal şi faceţi acum altul paralel pe vale. Este ruşinos pentru noi
cei din sud că acolo faceţi două drumuri turistice să facă legătura cu Braşovul - DN
73 şi DJ 725 şi pe sud nu faceţi nimic. Imi place că aveţi un om pe sud, pe domnul
consilier Sofianu.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Acest proiect de hotărâre vă propun să-l aprobăm pentru a acorda banii primiţi de
la Guvern, deci acest drum nu există pe proiectul de investiţii al regiei de drumuri
pentru că aceşti bani vin prin Ordonanţa 28 direct de la Guvern şi criteriile de
finanţare ale acestor drumuri au fost stabilite printr-o Hotărâre de Urgenţă a
Guvernului. Singurul proiect care a îndeplinit criteriile şi a fost gata la timp a fost
acest proiect al drumului judeţean. Deci banii nu vin de la Consiliul judeţean, vin
de la Guvern. Tranşa a fost semnată săptămâna trecută la vizita Vicepremierului
Dragnea, noi astăzi nu facem decât să fim de acord că primim aceşti bani ca să
modernizăm un drum judeţean şi care trebuia să îndeplinească anumite criterii.
In privinţa drumurilor din sud, am avut iniţiativa să mă întâlnesc cu preşedinţii
Consiliilor judeţene care fac parte din regiunea Sud Muntenia pentru a elabora
împreună proiecte cu finanţare europeană. Săptămâna trecută am avut a doua
întâlnire la Târgovişte şi împreună cu preşedinţii de la Giurgiu, de la Teleorman şi
Dâmboviţa am hotărât că prioritar este pentru această asociaţie care este prima şi
unica la nivel de ţară şi vor să mai intre Bucureşti-ul şi Ilfov-ul în această asociaţie,
să depunem proiectele pentru drumurile din sudul judeţului 502, 503 care ies şi
intră din Teleorman prin Giurgiu până la autostradă în Dâmboviţa şi pentru încă
două drumuri judeţene vom discuta şi vom încheia parteneriate cu judeţul Olt şi în
şedinţa din septembrie vă voi propune spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cred
că suntem printre primele judeţe care reuşim să elaborăm aceste hotărâri şi pe baza
lor să începem să lucrăm la aceste proiecte.
O să iniţiez discuţii cu preşedinţii de consilii judeţene care nu fac parte din
regiunea Sud Muntenia vecini cu noi pentru a elabora proiecte cu finanţare
europeană de drumuri judeţene care fac legătura între aceste judeţe, este vorba de
un drum judeţean care porneşte de la Brusturet şi face legătura cu judeţul Braşov,
este vorba de trei drumuri judeţene care fac legătura între Argeş şi Vâlcea, două la
Sălătrucu şi unul la Cepari şi două drumuri judeţene cu judeţul Olt. Probabil în
octombrie când vom avea toate datele şi consiliul de administraţie, preşedintele
consiliului de administraţie va depune documentele pentru proiectele de hotărâri o
să le supun la vot astfel încât să începem lucrările. Dacă aveţi alte propuneri privind
drumurile din sud să putem accesa bani pentru că unul din criteriile de a accesa
fonduri europene din 2016-2020 este de a fi o populaţie de minim o sută de mii de
locuitori, să fie drumuri de interes regional şi să alegem mai multe localităţi între
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ele sau să asigure ieşirea la drumurile de interes naţional sau autostrăzi vă aştept cu
aceste propuneri.
Sunt deschis colaborării şi iniţiativei la nivel judeţean pentru a realiza
infrastructură modernă în judeţul Argeş şi veţi avea în mine un colaborator de bună
credinţă şi vă aştept cu propuneri în timp real să le discutăm împreună cu
reprezentanţii regiei.
Dl consilier Prunaru Iulian
Domnule preşedinte merită o paranteză la ceea ce aţi spus dumneavoastră, tot ce
aţi spus de sud este normal dar dumneavoastră legaţi aceste drumuri judeţene spre
final. Nici un drum nu l-aţi luat de la zero, nu aţi legat Valea Cotmenei de drumul
naţional Piteşti-Roşiori de Vede, n-aţi legat drumul naţional acesta de Valea
Teleormanului aţi legat decât traseul de la târg comunele Suseni, Rociu, Negraşi,
Mozăceni, Slobozia, Ştefan cel Mare prin Şelaru, Fierbinţi, le-aţi scos la
autostradă. Comuna Bârla are populaţie de două ori mai multă decât Stoeneşti şi
Dragoslavele.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 2 abţineri (Cocaină Mihai Andrei, Prunaru
Iulian ). S-a adoptat Hotărârea nr. 165.

-

XV -

Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de
Urgență Pitești - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Comisiile K3, K5 şi secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Este vorba de Staţia de Primire Urgenţă pe care o integrăm în regulamentul de
organizare al spitalului.
Dacă aveţi întrebări.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Intrebarea o punem direct domnului consilier Manu, este vorba de SMURD şi
UPU, în regulament se spune că medicii de la UPU se vor urca pe autovehicolul
SMURD pe care l-a dat MAI-ul sau Ministerul de Interne, şi înţeleg că sunt
nemulţumiri mari cu salariul, probleme cu ITM-ul că îşi schimbă profilul muncii,
nu respectă legislaţia în vigoare, spun cei de la UPU, de acolo am primit informaţia.
Poate domnul Manu ne lămureşte în această şedinţă cum este cu această problemă.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Vreau să-i mulţumesc domnului doctor pentru că într-un moment critic am făcut
echipă împreună şi am reuşit să salvăm această staţie.
Dl consilier Manu Constantin Dan
Aşa cum v-am spus stimate coleg şi prin telefon astăzi, vă reamintesc şi vreau să
informez şi colegii, că există această specializare care se cheamă Urgenţă , U.P.U
- S.M.U.R.D, când vorbim de urgenţă, nu vorbim numai despre Unitatea de Primiri
Urgenţă vorbim despre, U.P.U-S.M.U.R.D. Este similar cu specialitatea A.T.I.
,,Anestezie Terapie Intensivă”. Deci, A.T.I. – stul anesteziază pacientul înainte de
operaţie dar are grijă şi pe Terapie Intensivă, nu face numai un gest aşa fac şi
colegii nostri de la U.P.U – S.M.U.R.D.
Incepând din luna martie a.c. structura M.A.I. a căpătat o noua dimensiune. Un
nou department prin H.G. al situaţiilor de urgenţă condus de domnul doctor Raed
Arafat care înglobează pe dubla coordonare şi unităţile U.P.U – S.M.U.R.D de la
spitale. Există la nivel naţional un comitet de coordonare interministerială în care
acum două săptamâni s-a aprobat ceea ce dl. Preşedinte Tecău v-a spus aici şi neam ocupat de o linie de gardă specială pentru U.P.U. –S.M.U.R.D. Ce înseamnă
acest lucru, înseamnă bani mai mulţi, resurse umane mai multe pentru ca cei care
rămân pe non urgenţe în cadrul U.P.U. – S.M.U.R.D. pot beneficia de liniile de
gardă actuale. Avem ambulanţa tip U.P.U. – S.M.U.R.D. ca terapie intensivă. Şi vă
spun ca nu toate Ambulanţele care circula cu S.M.U.R.D. –ul, colegii mei de la
U.P.U. – S.M.U.R.D. se urcă pe ele. Numai pe această secţie de Terapie Intensivă
care se află în curtea spitalului. Procentele şi riscurile se dau în procente aşa cum se
dau la celelalte riscuri profesionale şi cu toată responsabilitatea vă spun că sumele
financiare care vor fi începând cu 1 septembrie ca beneficiu salarial al colegilor de
la U.P.U. –S.M.U.R.D. vor fi substantial mai mari decât al celor care nu fac de
gardă la U.P.U – S.M.U.R.D.
Dl consilier Diaconescu Nicusor:
Personalul sau doctorii care folosesc această maşina au spus că nu sunt asiguraţi.
Dl consilier Dan Manu:
Fişa Postului a unui medic, a unui asistent este fişă de post U.P.U. –S.M.U.R.D.
Aşa cum fişa postului de la A.T.I. înseamnă Anestezie Terapie Intensivă.
Un singur lucru vreau să vă întreb, dacă îl luam de la locul de munca îl urcăm pe
maşină şi avem foarte multe urgenţe la U.P.U ce se va întâmpla, la un moment dat
acest doctor nu va mai şti unde să meargă. Cum se va rezolva problema?
Dl consilier Dan Manu:
Locul doctorului de munca este U.P.U. – S.M.U.R.D., iar el nu va fi singur de
gardă. Există o planificare fără probleme.
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Dl preşedinte Tecău Grigore Florin:
Centrul Regional de Coordonare al activităţii U.P.U – S.M.U.R.D este în Argeş.
Dacă noi asigurăm funcţionarea acestui centru de primiri urgenţe şi al acestei
Ambulanţe, centrul rămâne în Argeş. Am fost ameninţaţi la un moment dat datorită
acestor inadvertenţe de care a vorbit domnul doctor, centrul să fie luat din Argeş.
Cred că am facut toate eforturile să rămână, o să vă supun la vot la începutul anului
în proiectul de buget şi suma necesară pentru construcţia acestui centru şi ar trebui
să fim bucuroşi că avem astfel de servicii în Argeş pentru sănătatea cetăţenilor.
Mai sunt şi alte întrebari? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.166

- XVI -

Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi –
Proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului de execuţie bugetară la data de 30.06.2014 pentru activitatea
proprie a Consiliului Judeţean Argeş - dl. preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Sunt întrebări? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.167

-XVII-

Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului
Judeţean Argeş pe anul 2014 - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Aşa cum aţi văzut acest proiect de hotrâre are trei anexe şi aş vrea să-mi
permiteţi să vă spun câteva lucruri despre anexa trei.
Este vorba de cota de 20% din mijloace de echilibrare a bugetelor locale.
Căutând surse financiare în general pentru a asigura condiţii normale de desfăşurare
a activităţilor la începutul anului şcolar, am găsit două surse de bani necheltuiţi- la
comuna Bascov pe domeniul informatizare şi banii au fost repartizati altor comune
care aveau nevoie de aceşti bani, iar în comuna Dragoslavele, prin votul
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dumneavoastră, au fost repartizaţi la începutul anului 800.000 lei pentru reabilitarea
dispensarului şi căminului cultural. Aceşti bani nu au fost cheltuiţi până acum şi nu
au fost începute lucrările. Vă propunem să luăm suma de 500.000 lei să-i
repartizăm localităţilor care au cerut bani urgent pentru reabilitarea şcolilor. Pe
această temă a existat şi o discuţie între domnul director executiv Voicu Constantin
şi primarul comunei Dragoslavele, cel din urmă fiind de acord cu această soluţie.
Am fost suprins să aflu că domnul primar a venit să-mi spună că nu mai este de
acord, pentru că va începe lucrările în această perioadă. S-a angajat să îi folosească
până la sfârşitul anului.
Vreau să vă spun că în situaţia în care aceşti bani nu vor fi cheltuiţi ei vor intra în
excedentul bugetar şi noi nu o să mai putem să-i dăm bani. Având în vedere această
situaţie, vă propun ca Anexa 3 să se oprească la primele 5 localităţi menţionate în
aceasta, urmând ca banii luaţi din contul comunei Dragoslavele să fie lăsaţi acolo
pentru a începe cele două lucrări.
Dl consilier Sofianu Narcis Ionuţ:
În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor la Dragoslavele, s-au organizat licitaţii au
fost desemnaţi antreprenori? Dacă se va face o contestaţie nu vom mai apuca să
folosim banii şi vor intra în excedent.
Dl Preşedinte Florin Tecău:
Eu i-am propus două soluţii domnului primar. L-am asigurat că, cu sprijinul
dumneavoastră, la anu va primi înapoi aceşti bani pentru că erau promişi, sau dacă
se încep lucrările şi în septembrie-octombrie se găsesc bani, îi returnăm să îi
folosească.
Vreau să vă spun că la căminul cultural nu se poate apuca de lucrări pentru că
este o lege nou apărută în care căminele culturale trebuie să dobândească
personalitate juridică proprie şi până în prezent nu s-a întâmplat acest lucru. La
dispensar nu ştiu în ce stadiu se află cu lucrările.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule preşedinte, în mandatul 2004 – 2008 a fost o problemă cu
sponsorizarea. Acum avem ca sponsor pe Uzina DACIA, banii s-au transmis şi sunt
în contul consiliului judeţean şi vă întreb dacă nu cumva se va repeta istoria?
Dl Preşedinte Florin Tecău:
Este o altă problemă.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Este legat de această situatie.
Dl Preşedinte Florin Tecău:
Vreau să terminăm cu această problemă vă spun la vot daca sunteţi de acord ca
banii de la Bascov să fie distribuiţi către localităţile care au probleme cu şcolile, iar
la Dragoslavele banii să rămână unde sunt.
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
De la 6 în jos?
Dl Preşedinte Florin Tecău:
Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine careva? – amendament
aprobat cu 2 abţineri din partea domnilor consilieri
In privinţa sponsorizării de la DACIA, acea sponsorizare este pentru
manifestările Sărbătorile Argeşului şi Muscelului. Această sponsorizare a fost în
fiecare an. Noi avem un parteneriat cu Uzina DACIA pentru aceste sărbători şi toţi
aceşti bani şi cheltuielile o să le prezint într-o şedinţă publică ulterioară sărbătorilor.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Avem în mână dosarul domnului Nicolescu Constantin pentru acei bani pentru
sponsorizări pentru pensionari.
Dl. Preşedinte Florin Tecău:
Nu are nicio legătură.
Spunun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul deja aprobat. Proiectul de
hotărâre a fost aprobat cu două abţineri (Cocaină Andrei Mihai şi Prunaru Iulian. Sa adoptat Hotărârea nr.167.

XVIII/1

Trecându-se la punctul XVIII/1 al ordinii de zi – Informare privind activitatea
Comisiei de Protecţia Copilului Argeş - dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Poftiţi domnule director să oferiţi câteva detalii.
Dl Macovei Adrian:
Aşa cum ştiţi Comisia pentru Protecţia Copilului funcţionează sub autoritatea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. Comisia s-a
întrunit de 3 ori anul acesta, este formată din 7 membri şi se întruneşte pentru
situaţiile speciale privind protecţia copilului, eliberarea atestatului de asistent
maternal.
- XVIII/2 -

Trecându-se la punctul XVIII/1 al ordinii de zi –Informare privind activitatea
A.T.O.P.- dl Preşedinte Tecău Grigore Florin a spus:
Este o informare din partea ATOP.
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Dl consilier Lazăr Ion:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, de fiecare dată când vorbim de activitatea
ATOP trebuie să vă reamintesc Legea nr. 280/2002, la art. 23 se prevede că şeful
IGPR Bucureşti, şefii IPJ şi ale inspectoratelor de poliţie municipale şi comunale
prezintă informări anuale în faţa ATOP-urilor, Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, consiliilor judeţene, consiliilor locale referitoare la măsurile întreprinse
în legătură cu activitatea desfăşurată. Se citeşte din lege.
V-am spus toate acestea pentru că avem întocmit şi încărcat pe site un material spre
informare.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Câteva repere vă rugăm.
Dl consilier Lazăr Ion:
Datele prezentate în informare au şi câteva rezultate care interesează în special:
diminuarea infracţionalităţii sesizate, diminuarea infracţiunilor de înşelăciuni prin
metoda „ACCIDENTUL ca urmare a identificării autorilor şi a campaniilor de
informare a populaţiei, diminuarea infracţiunilor comise în mediul stradal,
îmbunătăţirea siguranţei în zona unităţilor de învăţământ, rezultate mai bune în
activitatea de identificarea autorilor, creşterea operativităţii în intervenţie,
îmbunătăţirea activităţii de documentare a infracţiunilor de evaziune fiscală şi un
aport mai bun în recuperarea prejudiciului prin instituirea de măsuri asiguratorii.
Priorităţi pentru perioada următoare :
- Intensificarea măsurilor pentru prevenirea infracţiunilor de înşelăciune prin
metoda COLETUL şi soluţionarea celor aflate în lucru;
- Soluţionarea cauzelor privind tentative de tâlhărie, în care s-a folosit pentru
ameninţare pistol de tip air soft;
- Continuarea acţiunilor punctual, în raport cu cauzele generatoare şi specificul
fiecărui domeniu de activitate;
- combaterea fraudelor economico-financiare sub toate formele de manifestare;
- Verificarea cauzelor care au generat rezultate sub medie ale poliţiştilor din
aparatul secţiilor rurale (fără posturi) Albota, Bascov, Buzoeşti, Drăganu, Rociu,
Schitu-Goleşti, Stîlpeni, Valea Mare Pravăţ şi Tigveni;
- Asigurarea măsurilor necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă a scrutinului
electoral din luna noiembrie, pentru alegerea Preşedintelui României.
Dl Preşedinte Florin Tecău:
Vă mulţumesc.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Dumneavoastră aţi apărut de câteva ori în câteva cotidiene şi aţi făcut afirmaţii
cu referire la Molivişu, ne puteţi spune ce se întâmplă cu Molivişu?
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Dl Preşedinte Florin Tecău:
În şedinţa următoare, lăsaţi-mă să finalizez ce am început şi după aceea o să vă
pun în temă cu tot.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
În legătură cu concursul pentru managerii de la spitale, domnule preşedinte.
Dl Preşedinte Florin Tecău:
Am spus că le vom discuta în luna septembrie.
Vă rog să-mi permiteţi să vă invit pe toţi cei prezenţi azi la Muzeul Goleşti la
festivităţile „Sărbătorile Argeşului şi Muscelului”.
Vă mulţumesc.
Şedinta s-a încheiat la ora 16,20.

P R E Ş E D I N T E,
Grigore Florin TECĂU
SECRETAR JUDEŢ,
IONEL VOICA

CONSILIERI :
Sîrbu Gheorghe____________________
Tică Manuel______________________
Mihăilescu Vasile__________________
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