
 

Conform obiceiului instituit încă de la înfiinţare, Asociaţia noastră a marcat cel de-al treilea an 

de existenţă printr-o întâlnire prietenească, derulată într-un cadru familial, relaxat, la 

Restaurantul „Ciobănaşul”. Am avut şi în acest an, în ziua aniversării, 20 ianuarie 2019, invitate 

la „Un prânz şi o după amiază în familia A.S.C.M.” distinse personalităţi din rândul şefilor celor 

mai importante instituţii judeţene şi locale. În calitate de organizatori ai sărbătorii, membrii 

Consiliului Director au menţinut invitaţia şi pentru partenerii de viaţă ai membrilor Asociaţiei, de 

a căror prezenţă ne-am bucurat într-un număr consistent, la o manifestare cu specific tradiţional 

românesc. Astfel, am marcat sfârşitul încă unui an cu realizări pentru comunitatea musceleană 

printr-o întâlnire a prieteniei şi a proiectelor comune. Faptul că invitaţia a fost onorată de cei mai 

importanţi oameni ai judeţului ne insuflă încrederea că munca Asociaţiei noastre contează pentru 

autorităţi şi societatea civilă, a cărei modernizare A.S.C.M. şi-a propus-o prin proiectele iniţiate. 

 
Ni s-au alăturat, la ceas de sărbătoare, oameni de vază, precum prefectul Emilian Dragnea, 

preşedintele Consiliului Judeţean, Dan Manu, Constantin Ivan, ministru secretar de stat în 

Ministerul Economiei, senatorul Şerban Valeca, preşedintele PSD Argeş, Simona Brătulescu, 

preşedintele ALDE Argeş,  Mihail Adrian Oprescu, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Argeş, colonelul Gheorghe Lupescu, inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 

Argeş, comisarul şef Gheorghe Ciolan, şeful Poliţiei Câmpulung, Ion Ilinca, şeful Serviciului 

Fiscal Câmpulung, şi alţii. Fiind liderul unui partid important în judeţ, invitaţia a ajuns şi la 

preşedintele PNL Argeş, Adrian Miuţescu, dar acesta n-a dat curs invitaţiei. 

Participanţii s-au bucurat de o după amiază prelungită până seara târziu, în care au avut parte de 

un meniu cu specific românesc şi un recital susţinut de formaţia Sol Family Band, responsabilă 

cu bună dispoziţia mesenilor. Oaspeţii de seamă ne-au felicitat şi ne-au transmis mesaje 

încurajatoare, pe care le prezentăm în cele ce urmează, pentru a vă arăta aprecierea de care se 

bucură Asociaţia noastră.  



Prefectul Emilian Dragnea: „Vă 

felicit că sunteţi deschişi în continuare în a avea alături şi alţi membri şi, mai ales, autorităţile 

locale şi cele de la judeţ, care să vă fie alături atunci când vreţi să promovaţi un proiect de 

anvergură. Ştiu că sunt oameni foarte inimoşi în zona Muscel, că vă caracterizează multe 

elemente pozitive, spiritul de solidaritate şi de a veni către lucruri de amploare, sunt elemente 

pozitive. Vă doresc să aveţi succes în tot ceea ce întreprindeţi. Pot să vă spun că Instituţia 

Prefectului, atunci când consideraţi că aveţi nevoie de un sprijin sau îndrumare, este alături de 

dumneavoastră în ceea ce aveţi de gând să întreprindeţi. Multă sănătate şi mult succes în tot 

ceea ce v-aţi gândit să faceţi în acest an!” 

Preşedintele 

Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu: „Vă spun şi eu „La mulţi ani!” Mi s-a părut foarte 

inspirată prezentarea lui Ionuţ „de la Măţău”! Numele meu este Dan Manu şi sunt de la 

Berevoeşti şi am învăţat şi eu, ca domnul ministru Constantin Ivan, un alt reprezentant al 

Guvernului, „guşat” de-al nostru, ce înseamnă sentimentul de dragoste pe Bulevardul 

„Pardon”. Sunt şi eu, ca dumneavoastră, ca noi toţi, argeşenii, eu am privilegiul să fiu şi 



muscelean. Ştim ce avem de făcut, ştim ce ne trebuie, răbdarea am avut-o, sperăm să o mai 

avem. Din punct de vedere al administraţiei judeţului, vă spun că suntem pe drumul cel bun, 

urmează 2019 pentru turism şi pentru infrastructura rutieră. Pentru infrastructura mare, care 

înseamnă apă, canalizare, atenţia primordială, atât din partea Consiliului Judeţean, cât şi din 

partea Guvernului şi al Parlamentului României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei, s-au alocat şi s-au încheiat contracte importante, ca sume financiare, şi pe zona 

Muscelului. Lăsând ceea ce se întâmplă în Câmpulung, v-aş aminti ceea ce se va întâmpla 

începând cu primăvara acestui an, în zona Sătic, în Rucăr, care înseamnă asfalt. Şi cred că, într-

un an, acest deziderat şi acest lucru aşteptat de mulţi ani se va finaliza şi în zona noastră. 

Lăsând la o parte că singura staţiune turistică de interes naţional, în 2018, a fost nominalizată 

localitatea Dâmbovicioara. Eu nu pot să promit, în primul rând, ca muscelean, nu ca doctor, 

decât atunci când se finalizează şi lucrurile sunt cu certitudine puse pe un făgaş firesc. Dar ştiu 

că este mare nevoie ca Muscelul nostru să-şi recapete grandoarea şi splendoarea anilor de cel 

puţin atunci când eu eram adolescent şi învăţam să iubesc pe Bulevardul „Pardon”. Adică un 

aer curat, cum era comparat cu Karlovy Vary, o zonă deosebită, nu ca mândrie musceleană, dar 

ca zonă în ansamblul ei, cu primirea călduroasă, cum numai noi ştim s-o facem, cum ştim să fim 

gazde, cum ştim să ne respectăm şi să ne promovăm şi să ne protejăm valorile locale. Contaţi pe 

noi! Vă doresc şi îmi doresc multă sănătate! „La mulţi ani!” 

Senatorul Şerban 

Valeca: „Vă mulţumesc de invitaţie. Ca de fiecare dată, am venit cu plăcere şi apreciez faptul că 

de la dorinţe a început să se ajungă la realizări. Sunt convins, domnul preşedinte (n.r. Ionuţ 

Neacşu), că staţia aceea nu minte, nu are cum să mintă, aerul e curat în Câmpulung. Sunt 

convins că dezvoltarea, aşa cum o văd eu în fiecare an, după o perioadă de uşoară cădere, este 

în creştere. Eu ce pot să vă promit? Ceea ce am spus de fiecare dată, echipa pe care o 

coordonez, de parlamentari, primari, Consiliului Judeţean, din punct de vedere politic, nu are 

decât un singur deziderat, când terminăm cei patru ani, să dezvoltăm Argeşul atât cât putem, în 

toate zonele. Dovada este că nu am făcut nicio diferenţă între zonele care au ales alt fel de 

primari, de natură politică. Eu am considerat tot timpul că un vot dat de populaţie într-o 

localitate s-a dat şi pe un program, nu pe figura unui om şi, dacă oamenii îşi doresc în 



localitatea respectivă ceva, atunci să avem. Consider că nu le putem face pe toate, dar 

prioritatea pe care argeşenii, în totalitate, nu numai cei din Muscel, şi-au dorit-o. Noi am făcut 

un studiu ştiinţific, asta e deformaţia mea ştiinţifică, că fiecare credem ceva. Dar am zis: pe 

argeşeni i-a întrebat cineva? Şi am avut pe primul loc condiţii în spitale, în sănătate; pe rândul 

doi: condiţiile din şcoală; pe locul trei au vrut pensii, salarii; pe locul patru au vrut 

infrastructură; pe locul cinci: cultură ş.a.m.d. Şi, atunci, toate eforturile le-am canalizat pe 

aceste lucruri. Astfel, avem în toate spitalele şi dispensarele modernizări, dar avem concentrată 

pe cele trei spitale mari, Spitalul de Pediatrie, Judeţeanul şi cel din Mioveni. Practic, în doi ani, 

noi vom avea un spital regional în Argeş, fără atâta scandal şi atâta pierdere de timp, cu fonduri 

europene, cu zeci de hectare şi aşa mai departe. Toate cele trei spitale vor fi modernizate în 

totalitate printr-un parteneriat Guvern - Consiliului Judeţean - Consiliul Local Mioveni. 

Totodată, şi la Câmpulung, şi la Curtea de Argeş, sunt dotări, sunt modernizări. Pe locul doi, la 

şcoli avem laboratoare de Informatică, dar copiii merg la haznale prin curte. Ne-am propus ca, 

în patru ani, niciun wc din nicio şcoală din judeţul Argeş să nu mai fie în curte, să fie în 

interiorul şcolii. Din 300 mai sunt 40. Până la începutul anului şcolar 2019-2020, niciun wc din 

nicio şcoală din judeţ nu va mai fi în curte, va fi în interiorul şcolii, în condiţii normale, 

civilizate. De pensii, salarii s-a ocupat Guvernul central, partea de infrastructură, domnul 

preşedinte Manu v-a spus că va începe în forţă de la primăvară. Anul acesta, avem 152 de 

proiecte în 102 localităţi, care vor demara, sunt în licitaţie. Cei care au firme de profil să 

urmărească, dar ne e frică să nu lipsească forţa de muncă, la câte proiecte sunt în judeţ, nu mai 

vorbesc la nivel naţional. Toate acestea nu fac decât o viaţă mai bună argeşenilor. Eu sunt 

dispus să ne întâlnim de fiecare dată, să vedem ce mai putem introduce, în funcţie de 

posibilităţile financiare, în programe şi vă garantăm că, aşa cum am venit, în echipă, să 

discutăm, aşa vom veni în echipă să dăm raportul şi, după patru ani, să spunem că ne-am făcut 

treaba, să venim cu fruntea sus.”  

 

 

 
 


