CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 06 septembrie 2016,
în şedinţa extraordinară 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 sunt prezenţi 25 de consilieri, fiind absenţi domnii consilieri judeţeni:
Mînzîna Ion, Brătulescu Simona, Andrei Florin Mircea, Iacşa Aurel, Haralambie
Damian, Ştefan Adrian, Mărăşoiu Dorin, Bulf Cornel Cătălin şi Doru Olimpia,
deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean şi al unităţilor subordonate: dl Voica Ionel, secretarul
Judeţului Argeş, dna Mocanu Carmen, director executiv Direcţia Economică, dl
Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dl Ivaşcu Sorin director
executiv Direcţia Investiţii, dra Tache Andreea arhitect şef Direcţia Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism,
dna Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii
Internaţionale Tineret, Cultură, dna Rădulescu Eliza, şef Serviciul Resurse
Umane, dl Ciocnitu Eduard, directorul Regiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl Sănduloiu Ion directorul Serviciului Public
Judeţean Salvamont Argeș, dl Ţurcanu Sorin, şef Serviciul Audit Public Intern,
dl Mincă Răzvan, manager Spitalul Carol I Costeşti, dl Olariu Dan, manager
interimar Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dna Eftime Tatiana, manager
interimar Spitalul de Pediatrie Piteşti, dl Iacob Marian, manager Spitalul de
Psihiatrie ,,Sfânta Maria,, Vedea, dna Micu Marioara, manager Spitalul de
Pneumoftiziologie Leordeni, dna Matei Florentina, manager Spitalul de
Pneumoftiziologie ,, Sf. Andrei,, Valea Iaşului, dl Voicu Constantin, manager
Spitalul de Recuperare Brădet, dna Stoiculescu Anca, manager Spitalul de
Geriatrie şi Boli Cronice ,, C-tin Bălăceanu Stolnici’’ Ştefănesti, Şerb Camelia,
manager Spitalul de Boli Cronice Călineşti, dl Popescu Cornel directorul
Muzeului Judeţean Argeş, dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii
Judeţene ,,Dinicu Golescu’’ Argeş, dna Pendiuc Gabriela, director Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Piteşti, dna Costache Mihaela, director interimar
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Centrul de Cultură ,,Bratianu,, Ștefănești, dl Macovei Adrian, director general
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, dl.
Badea Marian, directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş,
dna Ciocănău Niculina consiler Preşedinte.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu–Şedinţă extraordinară din data de 6
septembrie 2016. Avem absenţi un număr de opt colegi şi un întârziat deci este
statutară. Aş dori să fac un preambul înainte a vota ordinea de zi privind
solicitarea şedinţei extraordinare. Sunt trei puncte pe ordinea de zi care nu mai
suportă amânare. Cel mai important este primul punct, cel legat de actualizarea
bugetului de venituri. Este vorba de cele trei dosare cu finanţare europeană
depuse pentru cultură şi este vorba de Cetatea Poienari, Muzeul Judeţean Argeş,
Galeriile de Artă şi calendarul, pentru că trebuie să depunem cele trei dosare
într-un termen limită. Două sunt ca şi finalizate, iar al treilea în care este vorba
despre ceea ce vrem astăzi, ne trebuie o finanţare de 96.000 lei pe care astăzi,
dacă nu îi dăm drumul şi nu o votăm, nu se înscrie în calendar. Domnule director
vă rog frumos să exemplificaţi.
Dl director Cornel Popescu – Sărut mâinile, bună ziua domnule Preşedinte,
stimaţi consilieri judeţeni, este vorba, aşa cum a spus şi domnul Preşedinte,
reabilitarea pe fonduri europene a galeriei de artă doctor Rudolf Schweitzer
Cumpăna, a fostei prefecturi a judeţului Argeş, astăzi corpul A al Muzeului
Judeţean Argeş şi a Cetăţii Poienari. Pentru galeria de artă şi pentru fosta
prefectură, am depus toată documentaţia, studiul Dali şi joi este comisia zonală
la Ploieşti. Asta înseamnă că, săptămâna viitoare să intre în comisia naţională la
Bucureşti pentru avizul cel mai important, avem deja de la Agenţia de Mediu
aviz, însă în urma studiului Dali a intervenit această problemă, avem nevoie de
sprijinul dumneavoastră, de această finanţare pentru a realiza un proiect de
amenajare a expoziţiilor. Pentru a ne încadra în suma respectivă trebuie să
reabilităm clădirea, structura de rezistenţă, acoperiş, instalaţii sanitare de
încălzire şi aşa mai departe, tot ce înseamnă faţada exterioară, pentru că sunt
monumente istorice clasa A. Este si un dezavantaj, pentru că durează procedura
foarte mult dar şi un avantaj pentru că putem obţine un punctaj foarte bun, am
calculat astăzi şi avem un punctaj de 85 de puncte din 100, iar minimul este de
65, eu zic că este destul de bine şi avem nevoie de aceşti bani pentru un proiect,
un arhitect şi un designer acreditaţi pentru reorganizarea expoziţiilor. Conform
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noului studiu Dali, a trebuit să ţinem cont de legislaţia în vigoare, mai multe căi
de evacuare, pentru că ne impun cei de la I.S.U. şi ținând cont de aceste lucruri,
trebuie să reorganizăm expoziţia, să reamplasăm în alte locaţii vitrinele, simezele
şi aşa mai departe.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Mulţumesc mult. Acesta este un prim
aspect.
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este
cineva împotrivă? Vă mulţumesc. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2016 Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Postelnicescu Marius– Nu am înţeles clar, deşi vorbisem cu domnul
director, lăsând la o parte proiectul cu Cetatea Poienari, pe care îl ştim şi l-am
votat. Anul trecut în primăvară, s-a discutat un proiect pentru reabilitarea,
consolidarea la noul Muzeu Judeţean şi de asemenea este o problemă foarte
veche de reamenajare, cel puţin interioară dacă nu şi exterioară, a galeriei de
artă. Înţeleg că acest proiect este numai pe amenajarea pavilioanelor
expoziţionale, adică vitrine, mochete şi altele, pe mine mă interesează dacă
galeria Rudolf Schweitzer este inclusă acum sau într-un alt proiect mai vechi şi
exteriorul de la Muzeul Judeţean, clădirea nouă.
Dl director Cornel Popescu – Aşa cum vă spuneam, avem documentaţia pentru
reabilitarea clădirilor şi pentru galeria de artă şi pentru Muzeul Judeţean corpul
A, în ceea ce privește banii care ar trebui astăzi aprobaţi este vorba de
organizarea tuturor expozitiilor, atât la galeria de artă cât şi interior dar şi cele
două expoziţii aflate în corpul A, este vorba de expoziţia de ştiinţe ale naturii
inaugurată în anul 1974 şi expoziţia de istorie de la primul etaj al corpului A
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inaugurat în anul 1977. Aceşti bani sunt pentru organizarea expoziţiilor evident
avem bunurile de patrimoniu, dar acestea trebuiesc expuse conform noii
proceduri pentru că nu mai corespund prizele, nu mai corespunde instalaţia de
încălzire, iar în ceea ce priveşte reabilitarea termică a corpurilor B şi C, ridicată
de dumneavoastră, nu ţine de axa 5.1 deschisă acum, este vorba de axa 3. Din
păcate, noi nu suntem eligibili, doar clădirile până în anul 1997, ori cele două
corpuri sunt 2004, respectiv 2005. Clădirile sunt placate cu plăci de marmură
foarte grele, au început să se desprindă de câţiva ani, noi am luat nişte măsuri
interne şi am montat pe aceste plăci nişte fier zincat să nu ruginească să ţină
presate aceste plăci de marmură .
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – În acest moment ghidul nu este în piaţă,
nu puteam să demarăm procedurile pentru că fără ghid nu se poate face nimic şi
pe axa 3 şi pe axa sănătăţii. Este foarte clar şi evident că trebuie să facem tot,
galerie, exterior absolut tot, în anul 2017 trebuie să găsim soluţia de refacere.
Dl consilier Pîrvu Marius – Domnule Preşedinte, am o întrebare pentru că nu-mi
este foarte clar, facem această reaşezare a expoziţiilor în urma solicitării şi a
necesităţii unui punctaj mai mare pentru proiectul european sau în urma
necesităţii impuse de către I.S.U.?
Dl director Cornel Popescu - Nu este vorba numai de I.S.U., este vorba şi de
punctaj pentru finanţarea europeană, dar în momentul când aceste clădiri vor
intra în procesul de restaurare, toate expoziţiile trebuiesc desfiinţate, toate
bunurile trebuiesc duse în depozit să se asigure micro-climatul, şi după ce
clădirile vor fi restaurate, noi nu mai putem reface expoziţia aşa cum arată astăzi,
pentru că toată instalaţia electrică este refăcută, sistemul de încălzire şi nu mai
corespund prizele. Referitor la I.S.U., conform normelor acestora trebuie să
ţinem cont să avem mai multe căi de evacuare ,asta înseamnă că, două diorame
să fie mutate cu doi metri mai la dreapta, ca să putem avea cale de evacuare.
Trebuie să respectăm legislaţia şi să ţinem cont de aceste lucruri şi pentru
persoanele cu dizabilităţi şi de normele I.S.U. şi normele de antiefracţie.
Dl consilier Pîrvu Marius – Să înteleg că este un cumul.
Dl director Cornel Popescu – Da.

4

Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc. Mai sunt întrebări? 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 în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr. 64.

- II Trecându-se la punctul II al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
mandatarea domnului Manu Constantin Dan să reprezinte județul Argeș în
cadrul A.D.I. ,,SERVSAL” . -Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? 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 o abţinere ( dl consilier Clipici Marian )
S-a adoptat Hotărârea nr. 65.

- III Trecându-se la punctul III al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C .APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti. - Dl Preşedinte Constantin
Dan Manu a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă aveţi întrebări? Vă rog.
Dl consilier Bica Dănuţ - Domnule Preşedinte eu mă voi abţine dintr-o chestiune
pur tehnică, să nu se interpreteze că mă pun bine cu domnul Stoicea.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu :
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