CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 19 februarie 2020,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 14.00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că, din totalul de 34 de consilieri
judeţeni sunt prezenţi 30, absentând doamna consilier județean Cristina Maria
Popescu și domnii consilieri județeni Radu Dumitrache, Gheorghe Iliescu și Adrian
Ștefan, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă a participat de drept dl Voica Ionel, Secretarul General al
Judeţului Argeş şi din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al
unităţilor subordonate: dna Ciobanu Alisa Simona, director executiv Direcţia
Juridică Administraţie Publică Locală, dna Zamfir Larisa, șef Serviciul BugetDirecția Economică, dna Rădulescu Eliza, șef Serviciul Resurse Umane, dl Stoicea
Alin, director executiv Direcția Tehnică, dl Șovar Cătălin Ovidiu, șef Serviciul
Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă, dl Ivașcu Sorin, director
executiv Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională, dra Tache
Andreea, arhitect șef Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, dna Roxana
Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism, dna
Nicolau Alina, director Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A., dna
Mincă Ana Maria, director executiv Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială,
dna Negoşanu Araxy, manager interimar Centrul Cultural Judeţean Argeş, dl Funie
Constantin Cristinel, director Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș, dl
Adrian Macovei, director executiv DGASPC Argeș, dna Ionescu Anci, consilier
Preşedinte, dna Ciocanau Niculina, consilier Președinte, dl Nedelescu Costel,
consilier Președinte.
Înainte de citirea ordinii de zi au anunţat că nu vor participa la vot şi se vor
abţine ca urmare a faptului că au un interes personal în problema supusă dezbaterii
următorii consilieri județeni:
Dl consilier județean Aurel Iacșa la punctul nr.14 de pe ordinea de zi - Hotărârea
nr. 51.
Dl consilier județean Marius Dorel Postelnicescu la punctul nr. 25 de pe ordinea de
zi - Hotărârea nr. 62.
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Dl consilier județean Valentin Viorel Enache la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi Hotărârea nr. 64.
Dl consilier județean Manuel Tică la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi - Hotărârea
nr. 65.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bună ziua, avem cvorum, ședință ordinară
de astăzi, așa după știm cu toții, are 30 de proiecte pe ordinea de zi. Dacă legat de
ordinea de zi aveți obiecții? Vă rog!
Dl consilier județean Marius Postelnicescu - Domnule Președinte, referitor la
ordinea de zi aș fi dorit să discutăm bugetul de venituri și cheltuieli pe care l-ați
fundamentat și l-ați propus pentru votare astăzi pentru că sunt mai multe proiecte
înaintea acestui vot și ele sunt influențate de bugetul de venituri și cheltuieli. Știți
că această procedură o aclam de mai mulți ani și în al doilea rând ca o
recomandare, ar fi bine ca aceste ședințe să aibă loc mai târziu în timpul zilei
pentru că iată deabia astăzi a avut loc închiderea ultimei ședințe de comisie și pe
repede înainte chiar nu cred că putem să mai luăm decizii fără să ne documentăm,
fără să ne consultăm în prealabil.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bun, pe fond, ce propuneți că n-am înțeles
propunerea?
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Pai am propus bugetul să-l votăm la
început, sa-l discutăm și apoi și alte puncte de pe ordinea de zi și pe viitor
ședințele să aibă loc la o oră mai târzie joi, așa cum am stabilit de la începutul
mandatului.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule Secretar, punctul dumneavoastră
de vedere, legal?
Dl Secretar General al Județului Voica Ionel – Cu privire la ora ședinței și la data
ședinței, această ședință ordinară a consiliului județean se desfășoară mai devreme
decât de obicei întrucât este vorba de împlinirea termenului de 45 de zile de la data
apariției legii bugetului de stat. În ceea ce privește discutarea bugetului ca prim
punct de pe ordinea de zi, acesta trebuie discutat ultimul deoarece suntem
conditionați de adoptarea celorlalte proiecte ale hotărârii.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Și nu invers.

2

Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Să știți ca Hotărârea de Guvern nu s-a
dat la ora 14.00 în urmă cu 45 de zile sau răspunderea, se putea organiza și
desfășura această ședință și după- amiază la 16.00, 17.00.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aici dacă mi-ați permite, aș interveni eu, mi
se pare o oră rezonabilă, de comun acord cu aparatul tehnic și cu conducerea
consiliului județean am stabilit-o, pentru că uitați-vă în sală sunt și mulți delegați
în teritoriu, avem directori de deconcentrate, avem mulți participanți, care dacă este
cazul, la anumite proiecte sunt în măsură să vă dea un răspuns competent. Trebuie
să avem în vedere și deplasarea domniilor lor înspre noi și de la noi, când se va
termina, să vedem când se va termina, la locul de domiciliu. Alte întrebări? Dacă
nu, vă supun ordinea de zi spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține
cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
-ITrecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 31.01.2020. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen?
Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine
cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Procesul verbal mai sus menţionat a fost votat în unanimitate.
-II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 07.02.2020.
- Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen?
Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine
cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Procesul verbal mai sus menţionat a fost votat în unanimitate.
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- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Alecsei. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecții? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 40.
- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016
privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Argeș, modificată și completată. Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 41.
- VTrecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotizației U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” pe anul 2020. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii? Vă rog!
Dl consilier județean Marius Postelnicescu - Domnule Președinte, anul trecut
ne-ați promis că ne prezentați un raport mult mai detaliat al acestei activități al
Adr Sud Muntenia.
4

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Atenție, este legat de Situații de Urgență.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – De Situații de Urgentă, mă scuzați.
Mai ales că, m-am uitat și pe raport, sunt multe cheltuieli pe care le facem, noi
consiliul județean, prin dotare, cumpărate prin licitații și date în administrarea
celor de la Situații de Urgență și aș fi dorit să aflăm în afară de capitolul de
salarizare și funcționare, am văzut că pe capital au mai puțin, există totuși aici
un echilibru pe care totuși ar trebui să știm, cât investește, iată și consiliul
județean pe sursa aceasta a noastră și transferă la ei și cât direct dânșii de acolo
obțin prin contracte directe sau licitații.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Total de acord cu dumneavoastră, cine
dorește și este interesat indiferent că este consilier sau persoană publică, are pe
site-ul instituției ca și pe site-ul consiliului județean toate detaliile. Vă
reamintesc că situațiile de urgență au cel puțin trei componente și de finanțare și
făcând parte evident din strategia și din siguranța națională și este chiar
recomandabil, neștiind detaliile cu ce se mănâncă treaba aceasta să știi și să
crezi că este bine ca și comunitățile locale, situațiile de urgență să fie ajutate. Vă
reamintesc că avem părul alb, noi doi cel puțin, având ștate vechi în consiliul
județean, cum s-a ajutat și prin regiunea de dezvoltare cu mașini super
performante, știți foarte bine și a fost o luptă pe argument și în mandatul nostru
și în mandatele trecute sunt convins de treaba aceasta privind alegerea județului.
Există și a existat pe site și ca informații și pentru consilierii județeni, repet, cât
și pentru cei interesați și conferințe de presă și momente festive la care o parte
dintre noi am participat, ocazie cu care s-au pus în discuție toate aspectele legate
de infrastructură cât și de dezvoltare și de funcționare. Alte întrebări? Daca 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. 42.
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2020 la bugetul
Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
5

Obiecții? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 43.
Vreau să fac la acest punct o precizare importantă, în cursul zilei de ieri dl
director executiv al Agentie de Dezvoltare Sud Muntenia, dl Liviu Mușat, a fost
în vizita în Argeș, l-am însoțit privind vizualizarea la fața locului cum s-ar spune,
a stadiului proiectelor pe arhiescopie și cu această ocazie vă fac cunoscut faptul că
au fost acceptate încă 4 proiecte pe fonduri europene care vizează educația, este
vorba de Școala Gimnazială Schitu Golești, Școala Gimnazială de la Bughea de
Sus, Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Pitești, și Liceul Tehnologic
Topoloveni, iata că aceste patru proiecte și vă spun sigur, și trebuie să fim foarte
mulțumiți de acest gest, când președinția Consiliului Regional de Dezvolare a fost
ținut de Argeș, am susținut aceste proiecte și iată că suntem la faza în care pe
lângă toate proiectele de fonduri europene mai venim cu un bonus de încă patru și
eu unul sunt foarte mândru că sunt și pe educație.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Domnule Președinte, felicitări pentru
acest lucru, dar să știți că școlile aparțin de UAT-turi inclusiv Școala Mihai
Eminescu aparține de Primăria Pitești, Școala Mihai Eminescu este o școală care
are deja o infrastructură foarte bună, dacă intrăm în domeniul acesta de discuție
sunt foarte multe școli și în Pitești care așteaptă de zeci de ani dacă nu mai bine și
au depus proiecte pentru finanțare prin fonduri europene sau prin fonduri
guvernamentale și nu au primit răspuns și grădinițe și dacă vreți o să vă prezint și
o listă cu ele.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Sigur, cu mare drag. Eu îmi doresc un
singur lucru, să prindem ziua în care veți fi președinte de consiliu județean care
peste această funcție să se suprapună președinția consiliului regional, unde veți sta
la masă cu opt președinți de consilii județene și având 10 euro simbolic vorbind și
trebuie împărțiți în opt județe și fiecare județ cu foarte multe solicitări și cu
argumente să aduceți fonduri europene Județului Argeș în defavoarea Județului
Argeș, al Prahovei și în defavoarea altor județe. Să știți că este o luptă și credeam
că mă felicitați.
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Dl consilier județean Marius Postelnicescu – V-am felicitat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Pentru că din cele patru, două sunt primării
liberale. Mulțumesc.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu așezat.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulțumesc. Poftiți doamnă!
Dna consilier județean Liliana Maria Turturoiu – Dacă îmi permiteți, nu știu care
este situația celorlalte unități școlare, dar în ceeea ce privește liceul tehnologic din
Topolveni este un lucru de foarte mult timp așteptat și foarte bine venit. Vreau să
spun că este un liceu de stat care s-a înființat după 2013, rare sunt unitățile școlare
înființate de stat în tara noastră în acest regim după cum știți, se înființează unități
școlare particulare, foarte bine că se înființează, este nevoie și de unități școlare
de stat dar ne-am obișnuit cu ideea că se închid și nu se înființează. Ca atare, este
un lucru foarte bine venit repet și mulțumim orașului Topoloveni și primărie care
a depus eforturi deosebite, mulțumim și consiliului județean care ne-a sprijinit
foarte mult și în reabilitarea sălii de sport și cu această ocazie și în acest domeniu.
Mulțumesc mult.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Cu drag. Mulțumim.

- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotizației către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2020. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.44.
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- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.45.
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice
Călinești. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.46.
- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Călinești. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.47.
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- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Actului adițional la Protocolul de colaborare privind unele
măsuri pregătitoare în scopul întocmirii planului de menținere a calității aerului,
încheiat între Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Consiliul Județean Argeș,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/29.06.2017. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 48.
- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului strategic pentru anul 2020 în domeniul ordinii publice la nivelul
Judeţului Argeş. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 49.
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 14/28.07.2016 privind
desemnarea reprezentantilor consiliului județean în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Vă rog!
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Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Domnule Președinte, la acest punct
matematica e matematică, locul I -PSD-ul , locul II -PNL-ul. Nu se poate raportul
acesta de 4 la 1, mă rog, și PMP-ul are un post și acum mai nou PNL-ul să aibă un
singur reprezentant în ATOP, solicităm alocarea acestui post în ATOP unui
reprezentant al PNL.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Sunt convins că vorbiți ca reprezentant al
grupului PNL. Vă rog!
Dl consilier județean Aurel Iacșa – Dacă îmi permiteți, domnule Președinte, aș
vrea să le amintesc colegilor mei de la PNL, că în ATOP fac parte șase consilieri.
Conform procentului pe care l-a avut fiecare partid, în speta PSD - 60% , a avut
patru consilieri, dumneavostră 1 și grupul ALDE 1. Aceeași discuție am avut-o și
la momentul ăla dacă vă aduceți aminte, domnule Președinte și ce am făcut atunci,
am renunțat ca să lărgesc grupul ALDE, a renunțat ALDE și la dat PMP-ului în
speță domnului Bulf și s-a făcut un grup de cinci și atunci a fost corect. La
momentul acesta nu se strică organigrama și împărțirea, nu se atribuie aiurea
pentru că este atribuit din PSD, din cei patru, m-ați înțeles , nu se reconfigurează
ATOP și dacă grupul PSD a vrut să-l aloce la ALDE , de ce vă deranjează?
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Cu dumneavoastră nu am nicio
problemă.
Dl consilier județean Mihail Tudor – V–a pacalit ALDE și la posturile din guvern
și la posturile din consiliul județean.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte întrebări? Dacă nu vi-l supun spre
aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 23 de voturi ,,pentru” și 7 voturi
,,împotrivă” (domnii consilieri județeni Gheorghe Bănică, Ion Ilie, Valerian
Jinga, Eugen Nae, Marius Dorel Postelnicescu, Manuel Tică și Victor Gabriel
Vasilescu).
S-a adoptat Hotărârea nr. 50.
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- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 22 de voturi ,,pentru” și 7 voturi
,,împotrivă” (domnii consilieri județeni Gheorghe Bănică, Ion Ilie, Valerian
Jinga, Eugen Nae, Marius Dorel Postelnicescu, Manuel Tică și Victor Gabriel
Vasilescu).
S-a adoptat Hotărârea nr. 51.
- XV Trecându-se la punctul XV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Covor bituminos
pe drum județean DJ 737 Mățău – Cocenești – Boteni, km 0+000 – 9+000, L = 9,0
km, loc. Câmpulung și Mioarele, județul Argeș” - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 52.

- XVI Trecându-se la punctul XVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Covor bituminos
pe drum județean DJ 704 G Cicănești – Șuici, km 0+000-9+500, L = 9,50,
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comunele Albești și Cicănești, județul Argeș” - Dl Preşedinte Constantin Dan
Manu a spus:
Vă rog!
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Este valabil pentru toate proiectele
de hotărâre pe DALI, o întrebare tehnică, am văzut că la acest proiect sunt
prevăzute niște distanțe ce țin de drumurile laterale, drumuri laterale care ajung
de la 500 de m până la 25 de km sau și 30 de km, unul sau mai multe. Vreau să
vă întreb dacă din punct de vedere al cărții funciare acestea aparțin de UAT-uri
sau sunt ale consiliului județean pentru că aici finanțăm niște proiecte pentru
consiliul județean.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alina , te rog. Colaterale, vă referiți la
acele porțiuni care ies din DJ ?
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Exact. Întreb. A fost o întrebare
tehnica și trebuie să știm.
Dna director executiv Alina Nicolau - Drumurile laterale care sunt în
proprietatea UAT-urilor. Dar prin asfaltarea drumului județean suntem obligați
să asfaltăm până la 50 de m drumurile laterale .
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Așa cum din DN ești obligat la fel.
Partea de cadastrare, partea de proprietate nu intră în discuție pentru că este deja
drum asfaltat.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Domnule Președinte, tocmai aici
era întrebarea și mulțumesc pentru răspuns așa este, dar nu sunt 50 de metri ,
dacă vă uitați în raport vedeți că sunt drumuri laterale sau colaterale care întră în
DJ-uri, care au lungimi mari de 10 km , de 15 km.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Puteți să dați un exemplu că este doamna
director aici, concret, la obiect.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – La punctul 18, n-am ajuns la
punctul 18, la punctual 17.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Suntem la 16, concret unde ați văzut
dumneavoastră în teren 8 km.
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Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Nu în teren, am văzut în raport.
Dna director executiv Alina Nicolau – Drumurile vor fi amenajate din moment
ce se fac proiectele, dar doar pe o lungime de 50 de m, se intersectează cu aceste
drumuri comunale.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, garantat așa va fi
pentru că este lege și unde-i lege, nu-i tocmeală. Cine încalcă legea, o comite. E
treaba lui. Mulțumim. Alte întrebări. Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 53.

- XVII Trecându-se la punctul XVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ
738 Poenari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Drăghici – Mihăești (DC 11), km
10+200-13+600,L = 3,4 km, județul Argeș”.- Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 54.
- XVIII Trecându-se la punctul XVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ
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739 Bârzești – Negrești – Zgripțești – Beleți, km 9+800-12+000, L = 2,2 km,
județul Argeș”. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 55.
- XIX Trecându-se la punctul XIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ
702 F Limita județ Dâmbovița - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, județul
Argeș” - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 56

- XX Trecându-se la punctul XX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ
704 E Ursoaia – Bascovele – Ceaureşti, km 3+100 – 7+600, L = 4,5 km, judeţul
Argeş” - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
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S-a adoptat Hotărârea nr. 57.
- XXI Trecându-se la punctul XXI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul
general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ
703 H Curtea de Argeş – Valea Danului – Cepari- Şuici, Lim. Jud. Vâlcea, km
9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com. Valea Danului şi Cepari, jud. Argeş” - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 58.

- XXII Trecându-se la punctul XXII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
transmiterea în folosință cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 2664 mp,
proprietate publică a județului Argeș, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe
durata realizării investiției ,,Locuințe de serviciu”, în Ștefănești, sat Ștefăneștii Noi,
str. Calea București, nr. 339B. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
A fost un obiectiv destul de pretențios pe care ni l-am asumat noi toți să
avem și noi locuințe de serviciu prin programul ANL. Iată că s-a întâmplat să
facem un pas foarte important și decisiv și-n foarte scurt timp voi semna aceste
contracte. Spre corecta informare este proprietatea consiliului județean, zona este
exact lângă pasarela de la Ștefănești cu intrare dinspre Pitești unde știți bine că
suntem proprietari pe vremuri a fost unitate medicală acolo și vrem să facem întradevăr locuințe de serviciu. Întrebări? Comentarii în plen? Vă rog!
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – M-am uitat pe strategia consiliului
județean din 2015 – 2016 și generic, acest obiectiv , era inserat acolo, de ce deabia
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acum demarăm doar dare de folosință și doi, întrebarea mea și a colegilor, care
vor fi beneficiarii când va fi gata acest complex de locuințe?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vom lua o hotărâre noi, fiind proprietari,
sunt multe priorități, ne gândim la sănătate, ne gândim la educație, de ce nu la
învățământ și cine o mai fi în consiliu județean va lua o hotărâre corectă,
motivată, în așa fel ca aceste locuințe de serviciu să deservească multor necesități
și urgent pe care județul Argeș le va avea. Vi-l propun 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. 59.

- XXIII Trecându-se la punctul XXIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Muzeului Județean Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 60.

- XXIV Trecându-se la punctul XXIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Centrului Cultural Județean - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu
a spus:
Întrebări ? Comentarii în plen? Vă rog.
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Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Pentru informarea mea, un post de
director trece în secretar. De ce ?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aceeași întrebare o adresez doamnei
director care este în sală. Vă rog!
Dna director Araxy Negosanu – Se transformă postul de conducere de director în
post de execuție de secretar pentru ca compartimentul de promovare este deficitar
în aceste sens. După cum bine știți toate evenimentele Centrului Cultural
Județean trebuiesc promovate, promovarea care înseamnă afiș, facebook, social
media și atunci transformăm acest post.
Dl consilier județean Mihail Tudor – Dacă se poate tot pe această temă, era postul
pe care era încadrată dna Monica Anghel?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Are și avizul consiliului de administrație,
deci suntem pe procedură. Mulțumesc. Alte întrebări? Comentarii? Dacă nu sunt,
vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 61.

- XXV Trecându-se la punctul XXV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și
Meserii Pitești - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 62.
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- XXVI Trecându-se la punctul XXVI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 63.

- XXVII –
Trecându-se la punctul XXVII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Viticulturii și
Pomiculturii Golești. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 64.

- XXVIII Trecându-se la punctul XXVIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Vă rog!
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Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Voiam să întreb, referent difuzare
carte, cărei deconcentrate îi va fi repartizat?
Dl director Eduard Ciocnitu – Este vorba de solicitarea Muzeului Județean și au
nevoie de acest post.
Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte întrebări? Dacă nu, vi-l supun spre
aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? Două abțineri. Este
cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 28 de voturi ,,pentru” și 1 vot ,,împotrivă”
(domnul consilier județean Dorin Mărășoiu).
S-a adoptat Hotărârea nr. 65.

- XXIX Trecându-se la punctul XXIX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice,
ştiinţifice şi sportive pe anul 2020, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul
Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate, precum şi a nomenclatorului de
materiale ce vor susţine aceste activităţi - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a
spus:
Obiecţii? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 66.
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- XXX –
Trecându-se la punctul XXX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2020 - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Discuții? Vă rog. Dna Zamfir, veniți lângă domnul profesor. Mulțumesc.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Domnule Președinte, am să discut
doar câteva cifre macro, sigur, bugetul așa cum ați spus și dumneavoastră supus
dezbaterii publice timp de 45 de zile cu sursele de finanțare și alocările la venituri
pe cote defalcate din tva și din impozit pe venit, cu cei 6 % derogare pentru
cheltuieli la nivel de consiliu județean mă refer la atribuția, responsabilitatea și
dreptul pe care îl are executivul consiliului județean și noi care votăm pe
componența de ce întră în decizia noastră și mă refer la banii care au fost alocați,
mulți anul acesta prin proiectul de buget față de anul trecut pentru drumuri
județene și comunale și puțini așezați în ceea ce înseamnă drumuri județene și
comunale în Județul Argeș. Lăsând la o parte, colegii mei au depus zilele aceste
niște amendamente referitor la niște drumuri, DJ-uri care nu au fost prinse în lista
de finanțare și am văzut că în afară de ce semnalează colegii mei, cel de la Poiana
Lacului încă nu este prins și nici cel de la Poienari de Muscel, dar este altă
discuție, componenta aceasta ni s-a părut destul de echilibrată , ceea ce nu este
cazul și anume că din excedent, ne dăm cam jumătate-jumătate, funcționare –
dezvoltare, excedentul de 101 milioane lei la 31 decembrie, ori puteam aici să
lucrăm puțin să lăsăm funcționarea la o cheltuială mult mai joasă, mă refer la aici
la cheltuielile de întreținere și funcționare și să alocăm mai mulți bani pentru
dezvoltare de asemenea nu o să intru în detaliu că sunt publice și nu vorbesc aici
de finanțările și subvențiile date pe asistența socială, cele care vin de la guvern,
vorbim strict de ce repartizeaza Consiliul Județean Argeș. În parametrii mari 300
de milioane pentru cheltuieli de persoană și functionare din 328 total, mie mi se
pare o pondere extraordinar de mare și creșterea aceasta, vă spun sigur că nu va
aduce nici în anul acesta nici în prognozele pe care le-ați făcut pe anii următori la
o dezvoltare în cadrul Consiliul Județean Argeș, sincer, era o oportunitate acum ,
cel puțin pe drumuri să facem mai multe investiții că mai sunt 70 de milioane întrun capitol am văzut aici pentru reparații, pe transportturi, alții decât cei care sunt
alocați pentru total drumuri, tot ce înseamnă reparații, drumuri județene și cele
care înseamnă care au fost prevăzute acum ca studii mi se par puțin la necesarul
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din cei 1200 de km care sunt de administrat de către consiliul județean prin regie.
Mai sunt câteva capitole, deși n-am vorbit cu cei de la teatru, există un coleg de-al
meu în consiliul de administrație, dar am văzut la Teatrul Al. Davila sunt puțini
bani alocați și știm foarte bine că sunt necesari bani mulți pe zona aceasta de
reparații capital atât la sediul Teatrului Al. Davila cât și la secția Așchiuță. Există
niște lucrări acolo pe care noi le-am aprobat de vreo 2, 3 ani care acoperă destul
de puțin necesarul din acea zona. Sper să nu mai întârzie finanțarea celor pe care
le-am aprobat în urmă cu ani și pe care i-ati prevăzut aici la dezvoltare, Cetatea
Poienari, Muzeul Județean, rebilitarea energetic a acestui sediu, spitalul de la
Brădet dar aș fi dorit o componentă mult mai mare pe zona de capital și pe zona
aceasta de drumuri județene și comunale alocate. Eu cred că se puteau face
reduceri la cheltuieli de funcționare pentru că am dat în raportul prezentat de
Direcția Economică de un paragraf în care se motivează ca la fundamentare a
acestor cheltuieli de personal este și un motiv acolo în care spune “menținerea sau
creșterea unor salarii ale funcționarilor publici”, de ce nu reducerea? Există și
oportunitatea de reducere acolo unde este cazul. O să vedeți că există acest
paragraf. Nu putem merge pe dare în plată la maxim, peste tot există, chiar în
Legea 57, oportunități de reducere din zona aceasta pentru a aloca mai mulți bani
pentru dezvoltare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Alte întrebări?
Dl consilier județean Mihail Tudor – Domnule Președinte, o să încep cu partea
pozitivă, investiția la Spitalul Județean de Urgență, extinderea Spitalului de
Urgență, banii alocați pentru acest an, pentru această lucrare, am văzut o știre că
deja lucrarea a fost adjudecată de un grup de firme, ceea ce înseamnă că în scurt
timp vor începe lucruile acolo, ceea ce este un lucru foarte bun și vă felicit pentru
acest lucru. În ceea ce privește bugetul în ansamblul lui, observația principală că
are un deficit de 100 de milioane de lei, adică 25 % din buget este deficit, practic
am luat din fondul de excedent, excedentul care s-a constituit în mai mulți ani din
cauza faptului că nu s-au realizat toate investițiile 100 milioane de lei adică până
în 20 de milioane de euro și împărțit acum 10 milioane de euro care se duce pe
partea de dezvoltare și 10 milioane de euro se duce pe partea de protecție socială,
practic am luat niște bani de la investiții și îi ducem în partea de protecție socială.
Datorită acestui excedent am putut să ne închidem bugetul, din cauza acestui
excedent sunt niște finanțări pe care le-am pierdut , niște subvenții de la guvern,
de aceea cred că se puteau găsi soluții prin reducerea unor cheltuieli astfel încât să
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nu ajungem la acest deficit care este foarte mare, practic demonstrează că în toți
anii, să zicem de trei ani, dar cred că sunt mai mulți ani, bugetul s-a făcut așa un
pic pe ideea că hai că o să mai vedem noi pe parcursul anului ce se întâmplă, mai
trecem niște investiții care știm că nu o să se realizeze și o să ne rămână banii și
așa mai departe dar încet încet o să ajungem a se consuma și acest excedent din
anii trecuți și atunci ce o să facem? Tot va trebui umblat și tot vor trebui reduse
cheltuielile. Cam atât voiam să vă spun. Vă mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Vă mulțumesc și eu îmi voi rezerva dreptul
să vă explic câteva lucruri. Alte întrebări? Vă rog.
Dl consilier județean Iulian Frațică – Ne găsim pe lista de investiții a drumurilor
județene, drumul 731C, vă rog sa-mi raspundeți sau dacă știți, drum ce leagă
Comuna Cocu - Sat Popești, Comuna Vedea - Sat Izoru.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă referiți la drum comunal, da?
Dl consilier județean Iulian Frațică – Nu, la drum județean, 731J, mă scuzați,
negăsindu-l pe listă ,vreau să știu dacă au fost făcute demersuri pentru rezolvarea
lui, demersuri care trebuiau făcute de primarul Țucă de la Cocu și primarul
Dochinoiu de la Vedea. Mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Și eu mulțumesc. După ședință, doamna
director, vă rog să încercați să-i explicați competențele noastre și ceea ce a
întrebat domnul consilier. Vă rog.
Dl consilier județean Eugen Nae – Domnule Președinte, stimati colegi, am depus
un numar de 7 amendamente la consiliul județean și în comisii prin aceste
amendamente nu am solicitat consiliului județean drumuri de mare viteză sau
piste de formula 1, am solicitat lucruri necesare, normale pentru comunitarea în
care trăim. Am solicitat achiziționarea unui ecograf pentru dotarea cabinetului de
obstretică-ginecologie din cadrul Policlinicii Spitalului Județean
Argeș,
menționez că ambulatoriul de specialitate este furnizorul de servicii medicale cel
mai cunoscut și accesat de pacienții din mediul rural și mai ales de pacienții din
comunitățile defavorizate sau de pacienți cu venituri reduse. Am mai solicitat
printr-un alt amendament lucrări de reparații la imobilul din centrul Orașului
Pitești, fostul Bancorex
unde-și desfășoară activitatea mai multe servicii,
Serviciul de Pașapoarte, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș,
Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere și Inmatricularea
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Vehiculelor Argeș. Menționez că acest imobil nu a mai fost reabilitat de peste 3
decenii și necesită de urgență reparații la treptele de la intrarea în acest imobil și
la plafon unde sunt infiltratii de apă. Un alt amendament, am solicitat sume
necesare pentru amenajarea unor grupuri sanitare și lucrări de înlocuire
învelitoare la școala gimnaziala nr. 1 din Bârla, știu că ne-am luat un angajament
ca până la finalul anului care a trecut toate școlile din județul Argeș să aibă
grupurile sanitare în interiorul școlii. Această școala gimnazială înca are grupul
sanitar în fundul curții. Am solicitat alocarea sumelor de bani pentru continuarea
unor lucrări de reabilitare la căminul cultural din UAT Bughea, acest imobil a fost
construit in anul 1953. Am mai solicitat refacerea covorului asfaltic pe DJ 679F,
drum ce traverseaza UAT Bârla pe o distanță de 618m, la acest amendament am
primit un răspuns că ar intra în reparații. Am mai solicitat alocarea de bani pentru
continuarea lucrărilor la un drum comunal din UAT Valea Iașului. Acestea au
fost amendamentele.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulțumesc. Alte întrebări? Dna Zamfir,
partea tehnică, pentru că s-au ridicat mai multe întrebări. Vă rog!
Dna șef serviciu Larisa Zamfir – Bună ziua. O să încerc să vă prezint structura
bugetului. Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș a fost structurat în
conformitate cu prevederilre legii bugetului și am să vă spun de ce are această
structură, pentru că au fost modificate procentele de repartizate, mijloacele de
repartizare ale mijloacelor de echilibrare și ca să ne dăm seama de ce am ajuns la
această situație am să fac cu permisiunea dumneavoastră o comparație cu sursele
de venituri de anul trecut în bugetul de anul acesta la impozitul pe venit ce a fost
diminuat cu suma de 41 milioane de lei, sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată cu 54 de milioane de lei per total suma de 95 de milioane.Bugetul este
mai mic cu această suma aproape cât deficitul din bugetul acesta. Legea pe noi ne
obligă ca-n fundamentarea bugetului să asigurăm cheltuielile secțiunii de
funcționare. Acum având derogarea, s-au diminuat procentele, pe de altă parte
știm că avem resurse mai puține, o dată derogare din legea bugetului este
utilizarea excedentului bugetar local existent la 31 decembrie 2019 și pentru
cheltuielile secțiunii de funcționare strict pentru finanțarea protecției copilului și a
centrelor cu persoane adulte cu handicap. Noi am fundamentat propunerea de
cheltuieli făcută pe fiecare capitol, s-a ținut cont în primul rând de legislație pe
care noi am prezentat-o în raport. În ceea ce privește menținerea salariilor am luat
în considerare hotărârea de consiliu județean din 31 ianuarie prin care s-a aprobat
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menținerea salariilor, la restul salariațiilor se aplică prevederea din art. 45 din
Legea Bugetului care spune că trebuie să-i asiguri o treime creșterea dintre 2019
și 2022. În ceea ce privește cheltuielile secțiunii de dezvoltare aș vrea să
menționez că au fost propuse în corelare cu programul de dezvoltare al Județului
Argeș dar fiind propuse obiective finanțate din mai multe surse și anume fonduri
externe nerambursabile, județul Argeș derulează în anul 2020, 21 de proiecte cu
finanțare europeană nerambursabilă. În bugetul pe anul 2020 a fost propusă o
sumă de 64 de milioane din care 50 de milioane din fonduri externe
nerambursabile, 8 milioane din subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea
acestor proiecte și 5 milioane din excedentul bugetului local pentru finanțarea
proiectelor. Dacă îmi permiteți, aș face o completare, valoarea totală a acestor
proiecte cu finanțare nerambursabilă, cu mențiunea că ele se derulează pe 2, 3 ani
este de 383 milioane lei care înseamnă aproximativ 80 de milioane, deci peste un
buget local. De asemenea, resurse din PNDL unde Județul Argeș execută noi
obiective finanțate din această sursa din care trei poduri pe drumuri județene,
cinci modernizări de drumuri județene și consolidarea spitalului județean. În
bugetul pe anul 2020 sumele din contractele de finanțare corespunzătoate anului
2020 ar fi 66 de milioane de la bugetul de stat, însă nu în prima fază, în bugetul
inițial în consultare cu colegii de la Direcția Tehnică să propunem numai 16
milioane de lei, urmând ca pe măsură ce acestea se execută, să venim cu
rectificarea. Aș menționa și aici că valoarea totală a surselor atrase din PNDL ar fi
de 152 milioane de lei făcând precizarea că și acestea se derulează pe mai mulți
ani, aproximativ 36 de milioane de euro care înseamnî aproape jumătate din
bugetul local. Făcând o comparație cu bugetul de anul trecut ne-au scăzut sursele,
ne-au scăzut drastic la două categorii de venituri care au o pondere însemnată în
buget, anul trecut impozitul pe venit reprezenta 48%, anul acesta 38% , sumele
defalcate din TVA, anul trecut 42%, anul acesta 34% , in schimb au crescut
sursele atrase din fonduri externe nerambursabile sau pe programe naționale. De
asemenea, avem veniturile secțiunii de dezvoltare care se duc pe realizarea
obiectivelor de investiții în completare din excedentul local, am propus alocarea
de 55.582.000 lei pentru realizarea altor obiective de investiții, modernizări de
drumuri județene, la spitalul județean construire corp nou, laborator de
radioterapie, unde a fost cazul reparații capitale la instituțiile din subordinea
consiliului județean, de asemenea dotări pe fiecare instituție în funcție de
specificul fiecăreia, cofinanțări la proiecte cu fonduri externe nerambursabile,
cofinanțări la proiecte prin programul național de dezvoltare.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Vă mulțumesc.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Domnule Președinte, am o
concluzie, dumneavoastră spuneți de proiectele de investiții care au fost prinse și
în bugetul de anul trecut, ne rostogolim de trei ani pentru dumneavoastră spuneți
valoarea totală a unui proiect cu derulare și prindem în fiecare buget dar ați spus
două chestiuni importante, faptul că ați ținut cheltuiala de personal dată și de art.
45 din lege și asigurarea de asistență socială de 41 de miliarde pe care trebuia să o
asigurăm și prin buget și spuneți că ați primit bani de la buget pe dezvoltare mai
mulți față de anul trecut dar în schimb nu se pot asigura lucrările, este un non sens
al explicației, spuneți că scad veniturile dar trebuie să păstrăm cheltuiala de
personal, cheltuiala de funcționare, a crescut dezvoltarea dar nu facem lucrări de
dezvoltare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, unde-i lege, nu-i
tocmeală, eu vreau să vă fac câteva precizări. Nu poti să te dezvolți dacă nu
trăiești, deci , prima precizare, trebuie să asiguri condiții de funcționare după care
te dezvolți. Vă dau un singur reper, de anul acesta știm cu toții, peste jumătate din
buget merge pentru protecția socială la DGASPC. Doi. Anul acesta este fără
precedent, anul în care am dat sume de bani pentru DJ-uri, întreținere reparații și
pentru investiții și în egală măsură și pentru drumuri comunale. Patru. Fiecare
UAT din cele 102 au venit la noi, la solicitarea noastră, noi, vicepreședinții, cu
partea tehnică, cu Direcția Economică, Juridică și am stat de vorbă cu fiecare
primar în parte și cu contabilul șef din fiecare primărie. Alocarea sumelor a fost în
concordanță și cu punerea de acord a conducerilor fiecărei primării indiferent de
coloratura politică. Cinci. Și eu mi-aș fi dorit ca persoană să am un buget foarte
mare, știți foarte bine în schimb există o sumă repartizata prin bugetul național, la
bugetul județean care îți impune respectarea cu strictețe a acelei sume către UATuri. Nu pot să dau un leu în plus chiar dacă aș vrea. Ce vreau să vă mai spun,
domnului consilier Nae îi vine să râdă și mie îmi vine să râd pentru că nu fac un
secret, am avut o discuție prealabilă înainte de ședință, eram convins că s-a pus de
acord, că s-a lămurit, mi-a spus că totuși trebuie să o dezbată public, îi reamintesc
că celebrul ecograf pe care domnia sa îl solicită există în spitalul județean.
Conducerea executivă și managementul secțiilor din spitalul județean nu a cerut
treaba aceasta, după ședința, că n-are sens să vă plictisim pe dumneavoastră, vă
mai explic o dată că dacă ați uitat acum 15 minute ce v–am spus. Ecograf există în
spitalul județean și pe secție, acolo unde este nevoie. Nu dau dreptul la replică, eu
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v-am ascultat cu eleganță, rugămintea să mă ascultați. O altă problemă pe care ați
discutat-o și eu am un disconfort când văd treptele de la fostul Bancorex de care
dumneavoastră ați spus. Dar nu știu dacă cunoasteți, dacă ați omis, întâmplător,
neîntâmplător, noi nu suntem numai noi proprietari acolo. Alte discuții, toaletele
de care vorbeați, dacă primarii cu care am stat de vorbă au acceptat în cadrul
sumelor care au spus că sunt oportune ceea ce dumneavoastră regăsiți în proiectul
de buget pe care noi îl propunem astăzi, eu cred că lucrurile sunt în ordine. O altă
întrebare, de ce nu și la Poienarii de Muscel, foarte simplu, pentru că la Poienarii
de Muscel la dl Barzea s-a asfaltat un DC anul trecut, s-a terminat la început de
decembrie. Noi suntem condamnați cu toții nu numai noi conducerea să oferim
UAT-urilor așa cum și noi acasă trebuie să oferim în egală masură tuturor copiilor
nostri ca părinți, în funcție de urgență și respectând cadrul legal, trebuie să ne
organizăm și să funcționăm.
Dl consilier județean Eugen Nae – Solicitarea a fost pentru Bârla, nu pentru
Poienari.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnul Postelnicescu mi-a spus de
Poienarii de Muscel, îmi pare rău, că este lângă dumneavoastră.
Dl consilier județean
Eugen Nae – Dumneavoastră îmi răspundeți la
amendamentul făcut de mine, nu de domnul Postelnicescu.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - La Bârla, stimate coleg, am dat foarte mulți
bani de comun acord cu dl primar și anul trecut și anul acesta, îl respect foarte
mult pe dl profesor, actualul primar și la Bârla, dacă ați uitat, vă reamintesc, am
făcut un centru de permanență foarte frumos și foarte necesar acolo, după cum și
în partea de sud am finantat un DC la Mozăceni.
Dl consilier județean Eugen Nae – Ce să înțelegem, copii merg la școală, merg la
centrul de permanență să-și facă necesitățile ?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ați uitat un lucru domnule consilier, eu am
avut rugămintea ca înainte de ședințe, și v-am spus și dumneavoastră, eu sunt total
de acord cu toate amendamentele dumneavoastră cu o singură condiție, dați-mi
sursa de finanțare ca aceștia sunt banii din pălărie, nu mai avem niciun leu în plus
și vă mai reamintwsc încă o dată, mă costa 1 km de asfalt pe mine, consiliul
județean sau pe UAT, 10 miliarde lei vechi. Acesta este bugetul.
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Dl consilier județean Eugen Nae – Vă dau dreptate dar la următoarea rectificare
să găsim o modalitate să rectificăm și jumătate din clădirea care ne aparține.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – La viitoarea rectificare când va fi, dacă va
fi, eu, că am un singur vot și dacă s-o întâmpla în mandatul acesta, vreau să vă
spun că voi analiza și mai profund, pentru că la rectificarea care va veni, mă voi
uita, doamnelor și domnilor, pe excedentul din fiecare comună, și vorbeați de
Bârla, știți câte zeci de miliarde execedent are Bârla ? Spuneți domnule Nae, vă
rog !
Dl consilier județean Eugen Nae – A avut, nu mai are!
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Ai nu mă-nnebuniți!
Dl vicepreședinte Ion Mînzînă – La ora aceasta are 19 miliarde, ne uitam pe
situația ANAF-ului , stați puțin că este și fondul de garantare vreo 3 miliarde,
aveți dreptate dumneavoastră, numai 16 miliarde. Mulțumesc.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Domnule Președinte, am spus
Albești de Muscel, nu Poienari de Muscel, DJ-uri și nu DC-uri.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Albeștii de Muscel, se votează bugetul
astăzi, nu? Alina? Și abia așteaptă să intre în pâine. Nu este niciun fel de
problemă.
Dl consilier județean Marius Postelnicescu – Referitor la 10 miliarde, așa este, dar
putem face diferențe pe prețul de cost dacă este drumul la șes, la deal sau la
munte, că spuneați că este media, dar înțeleg a mai rămas ceva din alocările de
drumuri județene care nu sunt repartizate prin acest buget, este totul închis pe 25,6
milioane?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, TVA-ul de drumuri
înseamnă reparații, întreținere, alt buzunar financiar, regia de drumuri va face în
paralel pe lângă investițiile asumate pe procedurile legale și reparații și întreținere
de drumuri, deci și acolo necesită sume de bani.
Dl consilier județean Eugen Nae – Domnule Președinte, am rămas dator cu o
replică, referitor la ecograf. Ecograful de care ați făcut dumneavoastră vorbire, se
află în spitalul județean, nu în policlinica spitalului județean.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la
fileu, iertați-mă stimați colegi, cei care lucrați în sistemul sanitar, ambulatoriul de
specialitate face parte integrantă din cadrul spitalului, stimate domnule consilier,
spitalizările “este” de mai multe feluri și pentru că vă interesează și insistați în
acest domeniu printre alte internări care “este”, este și internarea spitalizare de zi,
dar intrăm în detaliu.
Dl consilier județean Eugen Nae – Sunt costurile foarte mari, aveți dreptate cu
internarea de o zi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulțumesc că îmi dați dreptate,
excelența dumneavoastră.
Dl consilier județean Aurel Iacșa – Îi luăm la Mioveni.

Dl consilier județean Eugen Nae - Domnule Iacșa, vă rog frumos, ALDE s-a cam
desființat, vedeți-vă de treabă. Domnule Președinte, noi avem aici niște cetățeni,
niște doamne însărcinate, care au ridicat această problemă referitor la acel
ecograf.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule consilier, mi-e jenă să vă
reamintesc, actul medical în unitățile sanitare, serviciile furnizate de acolo se fac
în coordonarea conducerii executive și a consiliilor medicale, faptul că
dumneavoastra sustineți o necesitate a unui ONG, este așa?

Dl consilier județean Eugen Nae – A cetățenilor, domnule Președinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – A cetățenilor prin ONG, mă scuzați, am
rectificat și nu o necesitate care mi se părea foarte motivate din partea conducerii
executive a spitalului, a șefilor de secții, a colegilor medici care solicitau această
necesitate, mă face să vă rog frumos, să vă adresați colegilor medici care practică
medicina și vă mulțumesc mult că aveți grijă de natalitate.

Dl consilier județean Eugen Nae – Și eu vă multumesc și o să mă adresez.
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Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Foarte bine și eu vă spun garantat că vă vor
spune același lucru pe care vi l-am spus și eu. Asistența medicală în profil
obstretică-ginecologie, hai și renal la bărbați, va fi asigurată la nivel de vârf prin
analizele și investigatiile medicale. Să fiți convins de treaba aceasta. Dacă nu mai
sunt întrebări, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține
cineva? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Buget adoptat. O dupa-amiază
plăcută.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 20 de voturi ,,pentru” și 11 voturi
,,împotrivă” (domnii consilieri județeni Gheorghe Bănică, Eduard Ștefan Dima,
Dan Drăguțoiu, Iulian Frățică, Ion Ilie, Valerian Jinga, Eugen Nae, Marius
Dorel Postelnicescu, Manuel Tică, Mihail Tudor și Victor Gabriel Vasilescu).
S-a adoptat Hotărârea nr. 67.
Ședința s-a încheiat la ora 15:15.

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel VOICA
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