CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 16 septembrie 2014,
în sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 18,00 domnul Tecău Grigore Florin, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt
prezenţi 30 de consilieri, fiind absenţi motivat domnii: Glişcă Ion, Szakacs Mihai,
Soare Leonard Florinel şi domnişoara Zevedei Denisa-Elena deci şedinţa este
statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judetean şi al unităţilor subordonate: Ionel Voica, secretarul judeţului,
dna Alisa Ciobanu, director executiv Direcţia Administraţie Publică Comunităţi
Locale, dl Voicu Constantin, director executiv Direcţia Economică, dl Stoicea Alin
Mihail, director executiv Direcţia Tehnică, dl Tache Doru coordonator Direcţia
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Ciocănău Niculina, şef Serviciu Buget,
Impozite, Taxe şi Venituri, dna Mocanu Eugenia, şef Serviciu Financiar
Contabilitate, dna Roxana Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Tineret,
Cultură, dna Stan Elena şef Serviciu Coordonarea Activităţii Autorităţilor Publice,
dl Ţurcanu Sorin şef Serviciu Audit Public Intern, dl Ungureanu Romus şef Birou
Autoritatea Judeţeană de Transport, dl Dumitru Nicuşor, şef birou Informatic,
Şovar Cătălin, reprezentant U.I.P. Managementul Deşeurilor, dl Ivaşcu Sorin
director, dna Nicolau Alina director producţie al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri Argeş R.A., dl Ciocnitu Eduard, director Regia Autonomă de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş RA., dl Mazilescu
Sorin, director Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Argeş, dl. Cristocea Spiridon director Muzeul Judeţean Argeş, dl
Macovei Adrian, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, dl. Dejan Justin, director adjunct Muzeul Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti, Despan Florian reprezentantul Consiliului Judeţean Argeş în
ADI -Molovişu, dl. Bârlă Petre, preşedinte ADI- Molivişu, dl Bârzan Constantin,
manager proiect Ghiţu-Molivişu.
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Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Bine aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş din 16
septembrie 2014.
Dl consilier Sofianu Narcis
Aş dori prin intermediul dumneavoastră, în calitatea de Preşedinte al Consiliului
Judeţean Argeş, să transmitem un mesaj din partea noastră a argeşenilor domnului
Ministru al Învăţământului să facă în aşa fel ca pe viitor copii să aibe abecedare.
Din anul 1900 până în prezent indiferent de starea lor copii aveau abecedare,
învăţau doi la un abecedar, dar întotdeauna existau abecedare cu sau fără coperţi în
prima zi de şcoală.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
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.
În privinţa manualelor dacă îmi permiteţi să fac o precizare. Ieri am avut
activitatea cu desfăşurarea deschiderii anului şcolar, 15 septembrie.
În Argeş a fost doamna Andronescu, senator şi fost ministru al Educaţiei, şi
domnul ministru, secretar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei, domnul
Albotă. Această discuţie a avut loc şi eu am pus această întrebare, am ridicat
această problemă. Din păcate manualele nu s-au editat datorită contestaţiilor.
Cred că la nivelul ministerului s-a mers pe încredere, prea mult bun simţ, nu s-au
luat în calcul marjele de timp şi aceste chiţibuşuri ale contestaţiilor şi s-au întins
prea mult cu desfăşurarea tuturor etapelor. Ministrul ieri, a confirmat că, maxim
în două săptămâni, aceste manuale vor fi pe băncile elevilor.
Cred că toate aceste activităţi trebuie remediate şi începerea anului şcolar trebuie
să fie pregătită cu prima zi de şcoală. A fost o sincopă care cred că va fi depăşită
până la urmă şi aveţi dreptate copilul când vine la şcoală trebuie să aibă manualul
pe bancă. La clasa a-II-a se va învăţa încă două săptămâni după manualele de anul
trecut chiar dacă este sau nu este îndeplinită condiţia de calitate a manualului. În
clasa I până sunt cunoscuţi copiii, până se discută programul vor fi rezolvate
situaţiile. În două săptămâni de zile manualele vor fi pe băncile elevilor.
-I -

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi-Proiect de hotărâre privind aprobarea
tranşelor de plată pentru anul 2014, aferente cofinanţării proiectului ,,Crearea
infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic
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Ghiţu-Molivişu din comuna Arefu, judeţul Argeş ” – Dl Preşedinte Tecău Grigore
Florin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dacă aveţi întrebări.
Dl consilier Bica Dănuţ
La precedenta hătărâre noi am condiţionat virarea acestor tranşe de garanţia
celor trei localităţi că-şi vor îndeplini sarcinile de plată. Cred că nu este nimeni din
sală care nu-şi doreşte ducerea, cât mai repede, la îndeplinire a acestui obiectiv.
Vrem să ştim cum este ducerea la îndeplinire a acestui angajament al celor trei
localităţi care trebuie finalizat, pentru că în expunerea de motive la două localităţi
este destul de neclar.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Este adevărat ceea ce spuneţi. Este foarte rapidă convocarea acestei şedinţe
extraordinare. Eu le-am propus asociaţiilor din ADIA- Molivişu să prezinte în
următoarea şedinţă din luna aceasta o informare pentru toţi membrii consiliului
judeţean asupra modului în care s-au desfăşurat lucrările şi cheltuielile, dar pentru
a vă da aceste explicaţii eu am invitat în faţa dumneavoastră primarii, preşedintele
ADI-Molivişu cât şi managerul de proiect.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, una dintre cauze este ceea ce a zis domnul consilier Bica, a
doua problemă ţine de a doua tranşă unde vă rog foarte frumos după fiecare tranşă
pe care o virăm la ADI -Molivişu să avem o notă informativă, o notă contabilă sau
un raport.
Raportul cred că trebuie făcut de domnul Despan, iar nota contabilă va fi făcută
de domnul Bârlă pentru sumele care s-au alocat sau ce s-a făcut cu ele. Noi vrem să
aprobăm astăzi toate tranşele: 30 septembrie, 30 octombrie şi 30 noiembrie.
Părerea mea este să aprobăm numai şi numai tranşa II şi fiecare să fie aprobată pe
rând în fiecare lună până la sfârşitul anului. De fiecare dată să avem un raport
asupra activităţii şi asupra banului şi atunci să alocăm din banii care trebuiesc. Nu
trebuie să votăm o dată totul, avem problema consiliilor locale care nu ştim cum
stau cu banii pentru acest proiect. Mulţumesc.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Şi eu sunt de acord cu dumneavoastră vom da hotărârea pentru fiecare lună
pentru tranşa banilor în urma raportului pe care-l fac.
Ţinând cont că astăzi este şedinţă extraordinară până pe 30 septembrie vom face
raport iar acest raport va fi primul punct pe ordinea de zi la şedinţa ordinară de pe
această lună.
Astăzi dacă vreţi clarificări asupra sumelor de bani decontaţi pe luna aceasta, îl
rog pe domnul Bârlă să vă dea toate datele.
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Dl consilier Lazăr Cornel
La modul cel mai serios trebuie să privim lucrurile foarte serios pentru că este
un proiect al judeţului, un proiect deosebit, eu am fost acolo să văd pentru ce ne
luptăm aici. Eu cred că lucrurile sunt foarte clare sunt lucruri care sunt verificabile,
controlate de toţi factorii, de juristi, să avem totul clar. Cred că trebuie să ne unim
toţi ca acest proiect să fie finalizat pentru că întradevăr pentru Argeş ar fi un plus
deosebit. Pentru cei care nu au văzut locaţia ar fi bine s-o vadă pentru că ar fi ceva
pentru judeţ este un lucru valoros pentru perioada următoare. Aşa cum am spus
cred că ar trebui să ne unim forţele şi să deblocăm acele etape, dar conform legi
toate verificabil.
Dl consilier Fulga Marian
Stimaţi colegi, săptămăna trecută am avut ocazia să particip la conferinţa de
presă susţinută de conducerea consiliului judeţean împreună cu cei ce se ocupă de
acest proiect cât şi partenerii străini. Mă refer la partenerul austriac care asigură
transportul prin cablu şi partenerul italian care se ocupă de partea de construcţie,
avizele respective şi a lucrărilor. Vreau să vă spun că am rămas surprins că oamenii
aceştia au bune intenţii şi asta m-a determinat ca ulterior, să merg şi în teren,
însoţit şi de domnul consilier Nicu Diaconescu, împreună cu managerul de proiect,
domnul Bârlă am avut o primă oprire în comuna Arefu unde are sediul ADIMolivişu şi ulterior am mers la pârtie. Chiar acolo am întâlnit o echipă a
televiziunii DIGI care făcea un reportaj în urma conferinţei de presă, de asemenea
au venit şi ceilalţi participanţi la proiect, a venit şi şeful de şantier ş.a.m.d. Eu cred
că este foarte important momentul acesta şi cred că derularea etapelor sunt foarte
importante având în vedere că s-a produs o întârziere, care întârziere poate fi
recuperată. Dar având în vedere procedurile noastre legislative, pentru că nu toată
lumea este de bună credinţă şi găseşti când îţi este lumea mai dragă, o persoană
care să-ţi stopeze un proiectul, să-ţi creeze o situaţie de aşa natură încât să întârzie
şi să nu te mai încadrezi în termene. În plus şi procedurile de accesarea acestor
bani, una este momentul în care noi votăm aceste sume şi altul este momentul în
care se virează efectiv din sumele respective plus derularea contractelor, etapelor şi
toate celelalte care înseamnă bucătăria internă a unui asemenea proiect. Eu cred că
trebuie să dăm acest vot şi să aprobăm aceste tranşe pentru că de noi depinde
derularea acestui proiect şi până derulează şi ei anumite proceduri, pe toţi i-am
văzut de bună credinţă, sunt convins că fiecare îşi face treaba la nivelul lui şi la
nivel de responsabilitate dar este important ca noi astăzi şi în continuare să
susţinem proiectul acesta care sunt convins că în câţiva ani va duce faima
judeţului Argeş şi va rămâne ca o emblemă în ceea ce înseamnă dezvoltarea
turistică şi montană a judeţului Argeş. Vă mulţumesc, eu sunt susţinătorul acestui
proiect de la începutul lui.
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Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Domnule preşedinte, în şedinţa trecută ordinară v-am rugat să ne daţi nişte
expicaţi pentru că în câteva cotidiene dumneavoastră aţi spus că acest proiect are
ceva probleme şi este în impas.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
A fost în impas. Am stat împreună cu domnul Bârlă la Bucureşti am stat zi şi
noapte acolo, am fost în audienţă la primul ministru, miniştri şi am fost să
rezolvăm situaţia, chiar vrem s-o rezolvăm.
Dl consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor
Nu vreau să vă supăraţi, dar vreau să ne explicaţi că dumneavoastră aţi apărut
în ziare şi noi nu ştim nimic ca acum, iar dumneavoastră trebuie să ne explicaţi
lucrul acesta.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Am explicat miercurea trecută în conferinţa de presă. În continuare vă dă
explicaţii domnul Bârlă.
Dl consilier Sofianu Narcis
Nu suntem nici pe departe să discutăm despre frumuseţea acţiunilor de la
Molivişu despre oportunitatea sau câştigul socio-economic pe care îl are proiectul,
singurul lucru este să nuanţăm ceea ce a spus domnul coleg Diaconescu. Noi
suntem într-un parteneriat, avem nişte obligaţii asumate conform acestui
parteneriat, nu suntem în situaţia, unor doi tineri care vor să se căsătorească şi pun
condiţii. Tu ce aduci? Unde stăm? La noi totul este foarte clar. Domnul manager
de proiect trebuie să ne spună dacă la momentul azi, partenerii noştri s-au ţinut de
graficul pe care l-au promis şi dacă s-a întâmplat aşa. Noi trebuie să ne achităm
de obigaţi conform parteneriatului şi nimic altceva. Rămâne în continuare ca
domnul manager de proiect, dacă apar probleme, să ne comunice şi noi să
ridicăm obiecţiuni dacă şi ceilalţi parteneri nu-şi îndepinesc obligaţiile până la un
anumit moment intermediar, dar atâta timp cât suntem în regulă avem obligaţia să
ne îndeplinim obligaţia faţă de parteneri şi să votăm.
Dl consilier Mărăşoiu Dorin
Eu aş vrea să-l felicit pentru perseverenţă pe domnul manager şi echipa de la
ADI-Molivişu, mi se pare că sunt dezbateri foarte multe, ne dorim să realizăm
acest proiect care are o miză uriaşă pentru turismul judeţului Argeş şi în general
pentru turismul din România. Cred că trebuie să fim alături, iar în ceea ce priveşte
derularea proiectului şi cred că este un proiect cu fonduri europene nu este necesar
să se facă nici un raport cum sau cheltuit banii şi aşa mai departe.
Dl Bârlă Petre - preşedinte ADI-Molivişu
În primul rând vreau să vă spun că ieri pe 15. 09.2014, am primit de la
organismul intermediar ADR Sud Muntenia o adresă prin care spune <Măsuri
urgente pentru respectare de către beneficiari a angajamentelor contractuale şi
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pentru creştere a gradului de absorbţie a fondurilor publice din programul
operaţional regional> în care se spune: <vă rugăm să depuneţi toate diligenţele
necesare pentru respectarea datelor de depunere a sumelor aferente cererilor de
rambursare menţionate la anexa 3 a graficului de rambursare şi în termen de trei
zile lucrătoare de la primirea prezentei adrese să trimiteţi confirmarea acestor
date>, ceea ce am şi făcut astăzi. Autoritatea de management pentru proiectul
operaţional regional analizează cu toată seriozitatea posibilitatea acţionării în
instanţă a beneficiarilor care furnizează date şi sume şi ulterior nu respectă aceste
estimări. Acum vreau să vă spun faptul că în baza acestor hotărâri de consiliu
judeţean cât şi în baza hotărârilor de consiliu local pe care le-au dat primăriile, au
rezultat următoarele sume: Arefu 4 miliarde, din care a dat 288 de mii, urmează să
mai dea o tranşă de 100 de mii, Cicăneşti şi-a asumat toată suma, noi am făcut un
grafic în funcţie de hătărârile pe care le-am depus şi trebuie să-l respectăm pentru
că răspund penal. Graficul s-a depus din luna august, care s-a făcut conform
solicitări, atât am făcut plata, ieri am primit şi din partea OI-ului şi am primit şi
banii comunei Cicăneşti a spus că alocă suma de 100 de mii în luna decembrie, iar
restul de 400 de mii anul viitor, comuna Brăduleţ a adoptat hotărârea de consiliu
local prin care i s-a aprobat vânzarea terenului din vârful Ghiţu, din golul alpin,
acoprirea de un milion două sute de mii partea sa de patrimoniu. Domnul primar
ne-a promis nouă în AGA că dumnealui are de recuperat de la un proiect de la
Festivalul caşcavalului în luna decembrie şi în funcţie cum recuperează dă şi
dumnealui 100 de mii din TVA-ul recuperat. Consiliile locale şi-au asumat atât
suma totală cât şi tranşele pe anul acesta pentru că proiectul acesta s-a deblocat mai
târziu, bugetele s-au făcut iar din sumele care s-au putut face ne-am asumat acea
solicitare a punctului 2 de la hotărârea de cofinanţare. În ceea ce privesc sumele
cheltuite eu am fost prevăzător şi aşa voi face de fiecare dată, voi veni în faţa
dumneavoastră şi vă voi spune sumele primite şi sumele cheltuite pe care le voi
depune la contabilitate cu număr de înregistrare ca domnul director să le aibă în
permanenţă şi să le poată urmări. Banii intraţi în cont sunt: 88 de mii de la Arefu,
un milion una sută de mii de la Consiliul judeţean, 100 de mii de la Arefu total
intrări 1.388 de mii lei, plăţi s-au făcut pe SF-uri 4 facturi în sumă de 88. 449 mii
lei din banii primiţi de la Arefu în luna iunie, ce au fost facturate în 2012
reprezentând avans DOPPEMAYER 390.861,66 lei, ENERGO PREST pentru
montarea transformatorului de medie tensiune în Molivişu 68.397,79 lei,
management în perioada 21.08.2012-10.07.2013 suma 124.585 lei, proiectare
alimentare energie electrică OS 3900 lei, proiect integrat ST 24 de mii lei, taxe
ISC pentru deschidere şantierului se plăteşte 1% din valoarea lucrărilor, 18.273 lei
pentru drum şi alimentare cu apă, comisioane bancare 89 lei plăţi salarii,
impozite şi taxe pe trimestrul II 15 mii lei, plătit management 10.07.201325.07.2014 suma 157.808 lei, solicitare
scrisoare de garanţie de la
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DOPPEMAYER pentru avans s-a dat suma de 60 de euro echivalentul a 267 lei,
transfer cont Trezorerie după plata DOPPEMAYER am avut o penalitate de 5% în
valoare de 397,71mii lei sumă pe care am câştigat-o în instanţă care ne-a fost
comunicată acum zece zile, nouă şi ministerului, ce a fost făcută şi la iniţiativa
ministerului pentru că s-a dat o ordonanţă prin care toate ministerele pot face
corecţii până la 2011 vor fi suportate de către minister neţinându-se cont de către
asociaţii. Ni s-a spus să ne adresăm instanţei şi dacă avem o hotărâre
judecătorească, fiind omişi din lege veţi primi banii. Aceste sume vor fi asigurate
de către minister. Mai există un transfer în contul curent al ADI-ului pentru
cheltuieli de funcţionare 392.520 lei. În cont mai avem suma de 449.382,62 lei
din care urmează să facem o cerere de plată mâine de 402 mii lei pe lucrări,
trebuie să depunem cererea de rambursare la cererea de plată la care am primit
banii, după aceea trebuie să depunem tot pe septembrie cererea întrucât avem
1.400 mii lei în grafic de execuţie şi în graficul de plată. Milionul care-l aprobaţi
dumneavoastră în 30 septembrie va intra undeva în octombrie şi noi nu ne putem
încadra în termenele ce le avem. Aş dori să vin cu o completare, suma să ne fie
aprobată în şedinţe la început de lună, ca noi să putem să facem cererea de plată,
primim banii şi să depunem cererea de rambursare.
Dl manager Dârzan Constantin
Domnule preşedinte, acel 30 septembrie, practic ne duce în octombrie. Noi am
avea nevoie de bani pe 20 septembrie ca la cei 400 de mii lei existenţi să adăugăm
milionul care ni-l daţi dumneavoastră, consiliul judeţean, pentru a ne putea
încadra în program şi altfel putem fi acţionaţi în instanţă că nu ne încadrăm în acest
program.
Este un ordin al primului -ministru prin care ne obligă să ne încadrăm în aceste
termene. Rugămintea ar fi ca 30 septembrie să fie 20 septembrie, iar legat de
celelalte probleme vreau să vă informez domnule preşedinte, că în momentul
actual s-au făcut paşi de la ultima şedinţă pe care am avut-o. Terenul este deja
defrişat, mai sunt doi copaci, utilajele sunt deja în partea superioară a pârtiei, a
început aranjamentul acestei pârtii la cota din proiectare, constructorul ne-a spus că
finisarea pârtiei o termină în jurul lui 15 octombrie în condiţiile în care are utilaje
suficiente şi a avansat. Drumul a fost lărgit de la 6 metri la 12 metri pe o lungime
de 6 kilometri, a fost adusă piatra din, 6.800 de metri cubi pe 1800 de metri cubi,
făcându-se eforturi deosebite, cele 2 prize de apă necesare pentru alimentarea
turnurilor de apă pe pârtie deja sunt amenajate urmează să vină ţeava şi sperăm să
avem loc pe porţiunea de drum de 2,9 kilometri să ducem ţeava acolo. Numai
pentru un crip sunt 240 de de ţevi de 500 la 6 metri deci sunt cam 480 de ţevi la
lungimea 6 metri cu un diametru de jumătate de metru plus încă vre-o 1800 de
conductă de apă de 400 care va fi adusă foarte repede. Din punct de vedere al
execuţie stăm foarte bine, nu sunt probleme cu ce s-au angajat au făcut, o parte din
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italieni trebuie să mai aducă două utilaje din Italia, ţinând cont şi de timpul
probabil care se poate strica, să intervină la pârtie. În ceea ce priveşte
documentaţia în relaţia cu UI dispoziţiile sunt extrem de restrictive şi extrem de
clare, de zile, de răspundere penală în nerespectarea proiectul. Rugămintea ar fi ca
aceste tranşe să fie aprobate din aceleaşi condiţi de proceduri pe care le vreţi
dumneavoastră cu o condiţie ca dânsul să vină să raporteze ce s-a cheltuit, ce s-a
făcut ca dâsul să intre pe fiecare procedură pentru că nu mai este timp vrem să ne
încadrăm în ceea ce am promis şi în graficul de lucrări, nu mai putem modifica
graficul de lucrări.
Dl consilier Postelnicescu Marius
Poate nu am fost eu atent, s-au emis facturi pentru studiul de fezabilitate,
proiectare pentru anii 2010, 2011 şi nu au fost plătite până acum?
A început finanţarea fără a avea sursa acoperită.
Dl manager Dârzan Constantin
Da, nu au fost plătite.
Referitor la modul cum s-a pornit de la început au fost multe discuţi pe această
temă. Ghidul solicitantului nu a trecut niciodată că trebuie să ai banii şi
angajament. Abia acum s-au făcut modificările. Deci SF-urile nu au fost plătite şi
nici PT-urile. În momentul de faţă sunt plătite. Banii se vor băga proporţional şi
eşalonat. Dacă băgăm proiectul tehnic înseamnă că nu mai putem lua banii de la
Uniunea Europeană. Dacă dăm banii pe PT-uri ne-am blocat.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
De aceea am făcut şedinţa extraordinară pentru a aproba tranşa şi a li se da banii
până pe 20 septembrie, pentru că până intră banii în bancă, şi se întorc sunt 10 zile
şi de accea îi aprobăm astăzi.
Ceea ce a spus domnul Postelnicescu este adevărat, pentru că acesta era semnul de
întrebare pe care l-am depistat şi eu cu aceste datori pe care le-am moştenit.
La ora actuală pot să vă confirm că ADIA-Molivişu stăpâneşte foarte bine situaţia
financiară şi am reuşit să redresăm toate aceste datorii şi cred că în foarte curând
vom îndeplini toate condiţiile pentru împrumut.
În al doilea rând pe baza discuţiilor care le-am avut cu constructorul care asigură
baza materială, DOPPEMAYER, şi-au luat angajamentul că vor asigura la timp şi
sunt în grafic pentru asigurarea lucrărilor. Sper să ne ţinem de cuvând şi cu
modernizarea drumului pentru că acolo mai avem câteva probleme de pus la punct
şi dacă ne ajută Dumnezeu chiar dacă nu este montată instalaţia, în această iarnă
pe pârtie se va schia.
Dl consilier Bica Dănuţ
Domnule preşedinte, cred că nu este nevoie să discutăm despre necesitate şi
despre dorinţa noastră de a se face acest proiect, dar domnul preşedinte al ADIA
vorbea de faptul că acum se cer garanţi şi nu numai promisiuni că va mai exista
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finanţarea. Nu am înţeles foarte bine noi consiliul judeţean ne angajăm şi plătim
aceşti bani până la 20 septembrie prima tranşă. Comunele vorbesc de luna
decembrie. Sunt siguri acei bani?. Am înţeles că nu sunt de ajuns numai să te
angajezi că vei plăti ci să faci dovada că ai acei bani. Se vorbeşte de vânzarea unui
teren, este sigur că va fi vândut? În raport se vorbeşte despre sumele care le lipsesc
ce se vor completa de consiliul judeţean, nu a spus domnul preşedinte de treaba
aceasta. Şi ca să nu mai intervin am tot auzit că s-a mers la Guvern şi că există
nişte promisiuni şi de acolo, dacă ne ajută cu ceva la modul concret.
Dl manager Dârzan Constantin
Legat de panica dumneavoastră şi de angajament, primăria Arefu a dat banii, iar
noi am avut grijă ca programul să-l să facem pe aceste angajamente. Nici noi până
la sfârşitul anului nu avem nevoie de alţi bani decât ce s-a angajat primăria, chiar
mai mult dacă nu mă înşel inclusiv primăriile celelalte. Deci nu avem nevoie în
aceşti ani de alţi bani. Ceea ce discutăm noi de anul 2015 este vorba de 22
milioane lei primăria Arefu, un miliard două sute lei primăria Brăduleţ şi 550 mii
lei Cicăneşti. Legat de Brăduleţ v-am spus dânşi au posibilitatea să acopere aceşti
bani, cu Cicăneşti nu este nici o problemă, problema de bază pentru care noi ne
zbatem la Guvern este cu cei 22 de milioane de lei de la Arefu. În momentul
acesta, cu domnul preşedinte, noi am fost la Guvern şi am discutat de OUG
28/2013 modificată să primim aceşti bani pentru că ordonanţa se referă la
domeniul activităţi noastre de apă, canal, drum şi noi avem obiective de investiţii
care pot fi cuprinse în acest act normativ. Nu există dublură de finanţare pentru că
nu ADI primeşte bani, ci Arefu pentru că s-a discutat pentru plata arieratelor.
Acesta a fost motivul pentru care Guvernul a spus că ne încadrăm în această
ordonanţă. Noi am mers şi pe o variantă paralelă cu discuţia cu Eximbank unde
am prezentat toate documentele necesare şi sunt şanse de reuşită, noi mergem pe
două căi. Mai sigur este pe Guvern unde mai sunt 550 de milioane la nivelul lor.
Dna consilier Sandu Elena
Cât este valoarea proiectului şi până când trebuie finalizat proiectul? Şi cât aveţi
perioada de graţie?. Dacă aceşti 4 milioane pe care îi dăm noi fără TVA reprezintă
aproape 50% din reprezentarea consiliului judeţean, cât reprezintă din execuţia
proiectului?, spuneţi-ne măcar aşa aproximativ?.
Dl manager Dârzan Constantin
Valoarea proiectului este de 80 milioane lei cu TVA cu tot, ce trebuie să ştiţi
este că 50%din TVA este eligibil. Noi pentru că am întârziat şase luni de zile am
prelungit contractul din 27 aprilie 2015 până la sfârşitul lunii octombrie 2015, deci
ne încadrăm până la 31 decembrie 2015.
Dl Preşedinte Tecău Grigore Florin
Consult dacă mai sunt şi alte probleme.
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
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Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 3 abţineri (Cocaină Mihai Andrei,
Diaconescu Nicolae Nicuşor, Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr. 169.

-II -

Trecându-se la punctul II 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:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt întrebări, sugestii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 3 abţineri (Cocaină Mihai Andrei,
Diaconescu Nicolae Nicuşor, Prunaru Iulian). S-a adoptat Hotărârea nr. 170.
Şedinţa s-a încheiat la ora 19,00.

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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