CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25 iunie 2020,
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 13,00 domnul Constantin Dan Manu, Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei ordinare și a anunţat că, din totalul de 35
de consilieri judeţeni, sunt prezenţi 26, absentând domnii consilieri județeni Bogdan
Iosif Bălan, Gheorghe Bănică, Ștefan Eduard Dima, Nicolae Marius Manole, Dorin
Mărășoiu, Mario Octavian Păun, Cristina Maria Popescu, Marius Dorel
Postelnicescu și Mihail Tudor, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă a participat de drept dl Ionel Voica, Secretarul General al Judeţului
Argeş şi din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean: dna Alisa
Simona Ciobanu, director executiv Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală.
La începutul ședinței au anunțat că se vor abține și nu vor participa la vot ca
urmare a faptului că au un interes personal în problema supusă dezbaterii:
Dl consilier județean Radu Dumitrache la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 152.
Dl consilier județean Valentin Viorel Enache la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi
– Hotărârea nr. 153.
Dl consilier județean Manuel Tică la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi –
Hotărârea nr. 158.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Bună ziua, este ora 13.00, sunt patru absenți
motivați si încă patru-cinci colegi care sunt pe drum, noi suntem în cvorum. Cred
că nu a fost rău că am convocat aici ședința, chiar dacă această convocare s-a
transmis ulterior. Cred că este un cadru confortabil, ne era dor să ne revedem, nu
numai on-line, ați luat la cunoștință de ordinea de zi, sunt 14 puncte care au intrat
prin comisii, din care numarul 11 privind aprobarea Organigramei, a Statului
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ”Al.
Davila” Pitești nu este supus tranșant, fără niciun echivoc, pentru că încă se
derulează procesul și pe 2 iulie va fi termenul la a treia instanță de judecată, din
acest motiv vă propun să scoatem de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre și
dacă sunteți de acord cu acest amendament, să supun la vot ordinea de zi. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
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- I-

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Procesul - verbal al şedinţei
extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Judeţean Argeş din data de
27.05.2020. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține 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
ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 12.06.2020. - Dl Preşedinte
Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu!
Procesul verbal mai sus menţionat a fost votat în unanimitate.
- III –
Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Șuici. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:

Întrebări? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu!
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 150.
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- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu!
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 151.

- V–
Trecându-se la punctul V al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei”
Valea Iașului. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
De 3 zile, Valea Iașului, cu domnul președinte aici de față, s-a luat hotărârea
ca unitatea medicală de acolo să aibă în custodie și pozitivi Covid. Până acum
stiți că numai cei care erau suspecți așteptau verdictul laboratorului dar pentru
ca situația s-a cam aglomerat și sunt cât mai multe cazuri în județ, atunci s-a
permis ca respectând circuitele două treimi sunt pozitivi Covid, urmând o parte
să fie pentru cei suspecți.
Întrebări? Comentarii în plen? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? O abținere. Este cineva împotrivă?
Nu!
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (dl
consilier județean Radu Dumitrache).
S-a adoptat Hotărârea nr. 152.
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- VI –
Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Boli
Cronice Călinești. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
La Călinești am hotărât în urmă cu aproximativ un an, plecând cele două
secții ale Spitalului Mioveni, am zis că este normal ca la Călinești în spațiul
rămas disponibilul în unitatea noastră, să funcționeze un centru de permanență
ca să putem echilibra asistența medicală. Vreau să vă informez că am primit
hotărârea consiliului local săptămâna trecută care vine în întâmpinarea noastră
și doresc să funcționeze un centru de permamență acolo. Pe proceduri va intra și
în plen atunci când se consideră.
Întrebări? Comentarii legate de proiectul de hotărâre? Dacă nu, vi-l supun
spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva ? O abținere. Este
cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (dl
consilier județean Valentin Viorel Enache ).
S-a adoptat Hotărârea nr. 153.

- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiție: ”Instalație de rezervă de apă la
secțiile exterioare Oncologie-Infecțioase”, a Devizului general, a indicatorilor
tehnico-economici și a documentației tehnice aferente –faza Studiu de
Fezabilitate(S.F.) - Spitalul Județean de Urgență Pitești, județul Argeș. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Rațiunea pentru care este supus aprobării este la solicitarea Spitalului Județean
de Urgență Pitești, aici de față fiind și doamna manager Molfea, pentru că trebuie
să ai o alternativă, așa cum la curent trebuie să ai un generator, doamne ferește,
de o avarie, așa este și aici. Ca să fiu foarte clar și transparent, inițierea s-a făcut
din anul 2006 cu o recomandare de ordin de ministru, nu cum s-a comentat în
unele comisii că a fost hotărâre de consiliu județean în 2006, nu a fost, ci este
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vorba de un ordin de ministru care recomanda, după care succesiv 2007, 2008,
2009, 2010, au venit și alte recomandări. Suma nu este mică și vreau să felicit
spitalul județean că deși costurile sunt enorme și cu tot ceea ce noi am aprobat,
este bine, doamna manager, încurajăm să mergeți pe acest proiect.
Întrebări ? Comentarii în plen? Dacă nu sunt , vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Multumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.154.

- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiție: ”Instalație de rezervă de apa la
secțiile exterioare Spital Județean nr. 2”, a Devizului general, a indicatorilor
tehnico-economici și a documentației tehnice aferente –faza Studiu de
Fezabilitate(S.F.) - Spitalul Județean de Urgență Pitești, județul Argeș. - Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări ? Comentarii în plen? Dacă nu sunt , vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Multumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.155.

- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.
130/25.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al județului Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări ? Comentarii în plen? Dacă nu sunt , vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Multumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
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Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.156.
- XTrecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 301/29.11.2017 privind
constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării unor terenuri.- Dl
Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Ați discutat in comisii, este vorba de terenurile pentru care inițial am aprobat
o comisie de evaluare către Castrul Roman Jidova din zona Schitul Golești și
pentru că doi colegi de-ai noștrii nu mai au calitatea de consilieri județeni, am
considerat că este necesar să completăm aceasta comisie.
Întrebări ? Comentarii în plen? Dacă nu sunt , vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Multumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.157

- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Teatrului ”Al. Davila” Pitești. - Inițiator: Președintele Consiliului
Județean Argeș. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Retras de pe ordinea de zi.

- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții al Regiei de Administrare a Domeniului Public și
Privat al Județului Argeș R.A. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
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Motivația acestui proiect este aceea că avem nevoie de fochist, avem nevoie de
alți salariați care lucrează în execuție odată cu plecarea unor salariați cu secțiile
exterioare de la Mioveni.
Întrebări ? Comentarii în plen? Dacă nu sunt , vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Multumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (dl
consilier județean Manuel Tică ).
S-a adoptat Hotărârea nr.158.

- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri
Argeș R.A. la data de 31.12.2019. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări? Comentarii în plen? Vă rog!
Dl consilier județean Iulian Frațică – Am un comentariu de făcut. Într-adevăr
recuperarea pierderilor pe anul 2019 este bună, dar am o propunere și anume
vreau ca Regia Autonomă de Drumuri să fie dotată cât mai rapid cu utilaje, cu
mijloace fixe de producție pentru ca recuperările viitoare să fie eficiente.
Mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Și eu vă mulțumesc. Chiar dacă suntem
în primul an de mandat sau la mai multe mandate de consilieri județeni..
Dl consilier județean Eugen Nae - Și eu mai am o întrebare, doamna Alina
împreună cu reprezentanții regiei să meargă în teritoriu să verifice starea
drumurilor județene fiindcă au devenit impracticabile. Mulțumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Și eu vă mulțumesc.Spuneam că la
început de mandat în anul 2016 rugam poliția, că nu ne aude nimeni și presa nui de față, să fie antemergători și să fie îngăduitori pentru că făceam prestații în
domeniul public cu rabele, cu hardughiile depășite, cu tot ce era în odaie. În
acest mandat al nostru sper că n-are nimeni nici-o suspiciune să comenteze câți
bani, câte miliarde am băgat în dotare. Mi-a făcut mare plăcere ieri când am
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participat la ultimii 5m de asfalt pe zona aceea de la Băiculești spre Curtea de
Argeș, utilajele de astăzi merg, sper să nu greșesc, merg pe zona Negrași unde
este făcută infrastructura, mi–a făcut plăcere ieri pentru că erau toate utilajele
noi, masina de turnat asfalt, tăvălug, până la mașinile de greutate mare care
duceau asfaltul. Ceea ce este un lucru îmbucurător. Sigur, este foarte normal să
îi mai dotăm, vom trăi și vom vedea, în funcție de posibilitățile financiare.
Dl consilier județean Eugen Nae – Și mai trebuie să intensificăm acțiunile de
plombare, mai avem drumuri județene care sunt pietruite, chiar am rugat-o pe
doamna Alina, săptămâna viitoare să ducă un autogreder în localitatea
Ciomăgești fiindcă avem un drum județean care traversează localitatea pe o
distanță de 7 km. Acel drum, în urma ploilor, a devenit impracticabil.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu –Aveți totală dreptate, nu numai DJ-ul de
la Ciomăgești să-l mute, DJ-uri ca și DC-uri, care în urma vijeliilor care au fost,
trebuiesc retușate și făcute. Știm că aproape trei săptămâni, o lună , zi de zi a
plouat, dacă pui asfalt pe ploaie e complicat, te reclamă toată lumea, să sperăm
că va veni o vreme bună și va face în paralel cu districtele această chestiune.
Alte întrebări? Comentarii ? Dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este
pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? O abținere. Este cineva împotrivă? Nu.
Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl
consilier județean Dan Drăguțoiu ).
S-a adoptat Hotărârea nr.159.

- XIV –
Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2020. Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Întrebări ? Comentarii în plen? Dacă nu sunt , vi-l supun spre aprobare. Cine
este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu.
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Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.160.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Ședința de astăzi s-a încheiat. Vreau să vă
fac o scurtă prezentare legată de situația din unitățile noastre privind situația
Covid-ului. Primul și cel mai important lucru, nefericit, este că încă nu avem
ordinul de ministru care trebuie să includă laboratorul de genetică moleculară de
la Spitalul Județean Argeș în program național care înseamnă decontarea
cheltuielilor fiecărui test, fiecărei testări decontate de Ministerul Sănătății. Este
prima solicitare pornită de la noi din 16 mai. Deci până în acest moment noi nu
avem confirmare și laboratorul de genetică moleculară funcționează încă pe banii
pe care noi i-am aprobat. De ce s-a întâmplat treaba aceasta? Am văzut și eu că se
tergiversează nepermis văzând că singura unitate care a beneficiat de acest ordin
377 și de bani de la minister este spitalul de la Mioveni, văzând mai departe că cei
pozitivi depistați la spitalul județean, la laborator, trebuiau să facă o confirmare la
Mioveni, deși aprecierea unui mare specialist al României a fost foarte bună
pentru laboratorul de aici, și intră pe fir. Primul fir, dacă vă reamintiți pe 1 iunie
când am făcut conferința națională pe probleme medicale, unul dintre invitați a
fost și doctorul Adriana Prislop care este președinta INSP-ului, este președinta
grupului tehnic în locul domnului profesor Streinu Cercel. Discuția a fost așa, ,,de
ce nu ni se validează problemele la spitalul județean, de ce trebuie să încărcăm
Mioveniul, cu confirmări, de ce nu suntem în 377”. Surpriza mea a fost una
dramatică. A zis „la noi, și asta este discuție de săptămâna trecută, la INSP nu
figurați ca laborator”. ,,Păi cum așa, păi foarte simplu, nimeni nu ne-a informat că
există acolo un laborator”. „Pai este de aproape o lună de zile”. „Nu pot să cred”.
„Ba da”. Mai departe. Câte probe s-au facut? Cu certitudine s-au depășit 1000 și
atunci am aflat că un laborator cum este cel de aici trebuia oficializat și la
București pe raportare zilnică și către INSP. Nu pot să comentez cine se face
vinovat, cine a făcut o asemenea eroare. Cert este că de săptămâna trecută noi
raportăm zilnic și avem și această autonomie profesională, suntem recunoscuți cu
testări și nu mai este nevoie să mai confirme Mioveniul. Eu nu am nimic cu
Mioveniul că o parte din decontări veneau prin DSP. Este o altă discuție.
Problema mea este că se încarcă Mioveniul foarte mult, pe lângă solicitările
venite prin DSP pe cazuri care erau conforme, se mai încărcau și cu treaba
aceasta. Așteptăm cu drag să vedem ordinul de ministru prin care laboratorul va fi
acreditat și fiind acreditat, nu mai trebuie noi să mai facem rectificări bugetare, să
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dăm bani să funcționeze. Cifra de 50 și un pic de ieri nu este cifra din ultimele 24
de ore. Este o cifră anunțată oficial în cursul zilei de ieri dar mai mult ca sigur nu
vizeaza o zi, nu numai 24 de ore, ca sa fim transanți. A doua mare problemă,
motivul nostru de îngrijorare este că s-a mărit, este o dovadă că testăm, că dacă nu
testăm, nu aveam niciunul. Dacă vrei să vezi că toți soferii nu sunt băuți la volan,
nu ieși în stradă să pui etilotestul și atunci ești în top că nu este consumator. M–
am uitat, ca doctor, pe o situație pe ultimele 7 zile pe care am făcut-o zilele
trecute, pe 7 zile , cu excepția unei singure zi, în județul Argeș s-au externat mai
mulți decât s-au internat. Ideea de bază nu este câte mii de testari am făcut pe țară,
câte sute am făcut în Argeș, problema mea ca organizare sanitară este să mai am
locuri, dar acest indicator simplu, concret, este să văd zilnic cât s-au externat și
cat s-au internat. Se externeaza mai mulți, e ok. O altă problemă care ne frământă
și am avut o discuție, hai să folosesc un termen academic ferm, cu dl Prefect, este
normal și nevoie să știm cu toții inclusiv factorii decidenți și comitetul județean
pentru situații de urgentă, câți suspecți avem. Mai ales că acum două zile
ministrul Tătaru a redus prin ordin de ministru de la 14 zile la 10 zile celor
asimptomatici ca să fie izolați ducându-se ultimele 4 zile la domiciliu. Vreau să
știu și eu astăzi, 25 iunie, câți pleacă asimptomatici din unitățile medicale ca să
știu câte paturi sunt disponibile. Mâine vreau să știu câți pleacă, că se fac 10 zile.
Această chestiune urmează a fi reglată am înțeles, în ceea ce mă privește voi ține
foarte tare la treaba aceasta, pentru că este normal și nevoie să știu cu încredere
ceea ce se întâmplă. Pericolul cel mare este că lumea este nemulțumită, lumea
este sătulă, este obosită, sunt fel și fel de comentarii și noi dacă pe ultima sută nu
avem înțelepciunea să respectăm cu strictețe regulile care nu sunt așa în dubii
făcute, s-ar putea să avem probleme și într-un viitor apropiat. Pericolul cel mare e
să nu avem mai mulți internati decât externați. Sunt total de acord și așa cum știți
și dumneavoastră vrem ca spitalele să funcționeze și pentru alte patologii. În
spitalul județean, aici este doamna manager dacă doriți informații, vi le poate da,
se internează și este aproape la capacitatea lui maximă, la 900 de paturi, acesta
este un semn bun din două motive, pe deoparte că pacientul a prins încredere că
nu se duce la spital să se contamineze și să moară, si de ce, pentru că se testează
fiecare pacient un lucru salutar chiar dacă ne-a costat mult, dar nu contează
treaba aceasta, și pe de altă parte nevoia de tratament. Uitându-ne în jurul nostru
sunt județe, dar și Bucureștiul, clinicile și spitalele de infecțioase care au și
compatiment de terapie intensivă, nu sunt chiar la capacitate. Noi, factorii
decidenti, în speță DSP-ul, în speță dl Prefect, poate să negocieze cu omologii din
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județele vecine si de ce nu cu Bucureștiul, și în cazul în care avem situații grave,
dramatice, cu complicații, cu comorbidități, să poată să fie primite acolo unde
trebuie să fie tratate fără niciun fel de problemă. Vă rog!
Dl consilier județean Eugen Nae - Dar cum vă explicați numărul mare de infectări
care astăzi a ajuns la 76 de pacienți infectați în 24 de ore, ieri am avut 566, astazi
avem 642.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Se testează masiv, evident că se depisteaza
masiv, eu ca și dumneavoastră am fost în Kaufland, sau am aprins o lumânare în
biserică, m–am dus în Kaufland, oamenii stăteau cu mască la rând, o casieriță era
cu protecția la bărbie și nimeni nu m–a rugat să-mi ia temperatura, nimic.
Imaginați-vă o casieriță care taxează sute într-o tură a ei să stea așa. Nu se poate,
Doamne fereste, numai o minune te poate salva.
Dl consilier județean Eugen Nae – Dar ce măsuri putem lua pe viitor ? Vă dați
seama în ritmul acesta, ieri 50 și ceva, astăzi 76, vom avea paturi în spitale? Unde
să– i internăm ? Ce vom face?
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Da domnule consilier, vă dau răspunsul
domnului Prefect astăzi, că sunt profund nemulțumit și de instituțiile care trebuie
să-și facă treaba.
Dl consilier județean Eugen Nae – Ținând cont că și dumneavoastră sunteți
vicepreședinte al comitetului de situații de urgență, eu zic că trebuie să ne
aplecăm mai mult.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Excelență eu nu sunt consultant pe
probleme medicale, citesc în presă și văd la ce se gândește board-ul, care board
înseamnă Prefectura + Dsp, asta e legea, Dsp-ul coordonează. Eu astăzi i-am spus
domnului Prefect că sunt profund nemulțumit pentru că sunt autorități județene
care nu le văd, Poliția Locală, Poliția Națională, Protecția Consumatorului, și câte
și mai câte, și știți ce mi-a spus? S-ar putea să nu fie de acord cu mine că am dat
publicității, principiul este am referate prin care ni se spune că în orice momemt
au fost, hârtia suportă orice, nu vreau sî fac niște invenții, departe de mine gândul
asta. Dar să vă și eu că instituțiile mele sunt active și sunt dedicate prevenției și
protejării mele. Asta poate fi o soluție.
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Dl consilier județean Eugen Nae – Iar noi ca instituție cum ne putem implica, să
ne implicăm mai mult, să stopăm într-un fel această pandemie.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Noi ca instituție pe ce avem noi, dar eu vaș recomanda ca pe partea altei instituții, și nu politizez, PNL-ul este la butoane,
să ia decizii pentru că poate, dacă vrea, poate și rapid. Și știu că sunteți un
membru de vârf că aveți o influență prin convingerile pe care le spuneți și prin
cuvintele pertinente pe care le aveți se ține cont de ele.
Dl consilier județean Eugen Nae – Dumneavoastră veniți cu soluții iar noi
încercăm să le punem în practică.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Succes, Doamne ajută. Să le vedem. Alte
întrebări? Deși nu sunt Diverse, ședinta s-a incheiat. P.C.R-ul de la Câmpulung
am înțeles că este oficializat, i s-a dat autorizație de funcționare, s-au făcut
demersurile către minister exact cum s-a întâmplat și cu laboratorul de la spitalul
județean și așteptăm ordinul de ministru.
Dl consilier județean Eugen Nae - Să încercăm să ne implicăm mai mult și cu
doamna manager Molfea, la spitalele unde coordonăm noi, consiliul județean.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Mai concret, cum vedeți?
Dna manager SJU Pitești Adriana Molfea – În afară de faptul că noi ne–am făcut
circuitele, am extins în curte, în afară de faptul că noi am crescut în fiecare zi
numărul de teste, noi nu avem ce să facem.
Dl consilier județean Eugen Nae – Foarte bine, important pe viitor să fim și mai
atenți, mai prudenți, dacă putem să stopăm.
Dna manager SJU Pitești Adriana Molfea – Nu noi.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu - Domnule Nae, ca să stopezi nu trebuie să
ai coadă de pacienți, ca să nu ai coadă la spitalul județean, nu e treaba spitalului
judetean, e treaba altor instituții de prevenire și conștientizare.
Dl consilier județean Eugen Nae – Important e să putem preveni chestia asta și
dacă putem stopa.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveți ședință de partid astăzi? Preveniți și
faceți recomandările care sunt.
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Dl consilier județean Eugen Nae – Pai nu avem spitale în subordine.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Nu, nu, aveți comanda pe starea de alertă,
vă aparține, conform legii .
Dl consilier județean Eugen Nae - Avem comanda dar spitalele sunt tot la noi, la
consiliul județean.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Dar noi suportăm consecințele unei
organizări de coordonare care este impusă de lege, unde-i lege, nu-i tocmeală,
făcută de șeful DSP . care este PNL -ist și dl Prefect care este apolitic PNL.
Dl consilier județean Eugen Nae – Important e să ne dăm mâna și să reusim cât
putem să stopăm, să prevenim chestia aceasta, dacă scădem numărul cazurilor în
județul Argeș suntem buni, eu așa o văd.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Eu-s de acord, eu sunt un om de echipă.
Dna manager SJU Pitești Adriana Molfea – Domnule consilier, spitalul nu
previne, spitalul tratează.
Dl consilier județean Eugen Nae – Am înțeles doamna manager, dar noi luăm
măsuri, cum ați spus dumneavoastră, ați făcut circuite separate, ați făcut culoare
speciale, asta înseamnă că prevenim noi infectări în rândul pacienților care vin în
spitale să se trateze de la alte boli.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aici spuneți foarte bine, numai că logica ar
trebui să fie invers în opinia mea, trebuie să ne facem treaba prespitalicesc ca să
avem cât mai puțini pacienți.
Dl consilier județean Eugen Nae – Domnule Președinte, dacă noi lucrăm la
prevenție, acei bolnavi nu se vor infecta când merg la spitalul județean sau la alt
spital.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Asta ați spus-o din puțul gândirii. Corect.
Foarte corect spuneți. E normal, e logic.
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Dl consilier județean Eugen Nae – Și dacă repetăm prevenție, prevenție, cel puțin
ne intră în cap.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Unora, alții sunt luxați si psihic de Covid.
Vă doresc un weeknd plăcut și să fim sănătoși.
Ședința s-a încheiat la ora 13:55.

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel VOICA
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