CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 16 martie 2018,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 13,00 domnul Constantin Dan Manu, preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 35 de
consilieri judeţeni sunt prezenţi 29, fiind absenţi motivaţi doamna consilier
judeţean Turturoiu Liliana şi domnii consilieri judeţeni Damian Haralambie,
Drăguţoiu Dan, Enache Valentin Viorel, Miuţescu Adrian, Ştefan Adrian şi deci
şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept dl Voica Ionel, secretarul Judeţului Argeş şi
din partea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al unităţilor
subordonate: dna Ciobanu Alisa Simona, director Direcţia Juridică Administraţie
Publică Locală, dna Mocanu Carmen, director executiv Direcţia Economică, dl
Stoicea Alin, director executiv Direcţia Tehnică, dl Ivaşcu Sorin, director
executiv Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, dra Tache
Andreea arhitect şef, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, dna Roxana
Stoenescu, şef Serviciu Relaţii Internaţionale Cultură Învătământ, dna Rădulescu
Eliza, şef Serviciu Resurse Umane, , dl Sănduloiu Ion, director Serviciul Public
Salvamont Argeş.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Bună ziua. În cursul zilei de luni am
primit aşa cum v-am anunţat la cealaltă şedinţă extraordinară un material pentru
care a fost nevoie şi de această şedinţă extraordinară. Vă rog să-mi permiteţi ca
pentru început să păstrăm un moment de reculegere în memoria celui care a fost
dl Radu Baltazar, fost director al Teatrului Al. Davila. Vă mulţumesc. Este
vorba de un singur punct pe ordinea de zi, mai exact proiect de hotărâre privind
“Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti - Piaţa
Vasile Milea, nr.1, Judeţul Argeş”, și a cheltuielilor legate de proiect. Este a
patra, a cincea hotărâre de consiliu pe care astăzi o vom adopta, sunt anumite
obligaţii tehnice, dl director Ivaşcu ne va explica în detaliu. Vă rog să poftiţi să
ne explicaţi necesitatea urgenţei. Pentru început vă propun să votăm ordinea de
zi. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva
împotrivă? Nu.
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- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea și completarea proiectului cu titlul “Creşterea eficienţei energetice a
Palatului Administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr.1, Judeţul Argeş”,
și a cheltuielilor legate de proiect. - Dl Preşedinte Constantin Dan Manu a spus:
Domnule director Ivaşcu aveţi cuvântul.
Dl director Ivaşcu Sorin – Mulţumesc. Bună ziua. Venim în faţa dumneavoastră
cu acest proiect de hotărâre întrucât în urma adresei de la Agenţia de Dezvoltare
Sud Muntenia trebuie trimis la contractare la Autoritatea de Management la
Ministerul Dezvoltării. Avem nevoie să aprobăm prin hotărâre de consiliu,
conform cerinţelor ghidului solicitantului, actualizarea valorii proiectului cu
suma de 0, 35 lei fără TVA reprezentând o diferenţă ce rezultă din rotunjirea la
investiţiile conexe investiţiei de bază. Ţin să precizez că softul care operează pe
aceste proiecte nu face rotunjirea la două zecimale iar proiectanţii folosesc
softul care rotunjeşte la 5 zecimale, iar ulterior rotunjesc la 2 zecimale. Valoarea
totală a investiţiei practic rămâne aceiaşi 33.852.000 lei din care 9.200.000 lei
contribuţia consiliului judeţean şi 24.630.000 lei fonduri europene
nerambursabile. Vreau să mai precizez faptul că în urma a ce a apărut în presă că
ne vom reloca am primit şi de la dl consilier judeţean Bulf o adresă şi o să dăm
şi un răspuns, dar vă spun şi acum la pagina 252 din documentaţia de avizare a
lucrărilor de intervenţii care a fost aprobat în 27 iulie 2017 se punctează că
această organizare de şantier va fi elaborat la faza de proiect tehnic, execuţia
lucrărilor se va face sub exploatare, adică aici vom rămâne şi aşa s-a aprobat
proiectul şi nu va fi cu relocarea personalului.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Domnule director, vă mulţumesc mult,
vreau să reamintiţi colegilor mei, colegilor consilieri, de punctajul pe care îl
avem pe el, în tară, pe regiunea de dezvoltare, ce importanţă are şi dacă vreţi ca
modalitate a proiectului, din câte ştiu, sper să nu greşesc, 86 de puncte, suntem
cu un punctaj foarte mare. Vă rog frumos să detaliaţi, să nu mai avem nicio
surpriză, să fim cu toţii lămuriţi.
Dl director Ivascu Sorin – Spitalul Brădet are primul proiect ajuns la minister pe
regiunea Sud Muntenia la contractare, din data de 5 martie este acolo, acesta
este al doilea pe regiune şi are punctajul cel mai mare, celelalte au avut 82-83 de
puncte, realizarea acestui proiect presupune pe lângă reabilitarea termică şi
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schimbarea tuturor instalaţiilor sanitare, termice, electrice, propune venirea cu
soluţii alternative pentru energie regenerabilă, tablouri fotovoltaice, deci acel
acoperiş va dispărea, se va inlocui tâmplăria toată, uşi, ferestre, vor fi tot din
lemn masiv.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc mult domnule director.
Acum înţelegem încă o dată raţiunea pentru care n-am putut să schimbăm
instalaţia de aer condiţionat din această sală deşi am fi vrut şi nu costa o sumă
foarte mare, de ce, ca să nu stricăm acest proiect. Vă mulţumesc. Întrebări?
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Domnule director la structura de rezistenţă se
intervine?
Dl director Ivaşcu Sorin – Se va interveni şi la structura de rezistenţă în limita a
15% deci a fost prevăzut în documentaţia de avizare acolo unde este cazul.
Dl consilier judeţean Nae Eugen – Mulţumesc.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Aveţi cuvântul domnule consilier Bulf.
Dl consilier Bulf Cornel Cătălin – Durata estimată?
Dl director Ivaşcu Sorin – 39 de luni. Graficul de execuţie este stabilt de
proiectant, dar şi de rata de finanţare.
Dl Preşedinte Constantin Dan Manu – Vă mulţumesc pentru răspuns. Supun
proiectul spre aprobare. Cine este pentru? Mulţumesc. Se abţine cineva? Este
cineva împotrivă? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă dorim un weekend
plăcut!
S-a adoptat Hotărârea nr. 67.
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.15.

P R E Ş E D I N T E,
Constantin Dan MANU
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SECRETAR JUDEŢ,
Ionel VOICA
CONSILIERI :

Eftene Diana ___________________
Jinga Valerian___________________
Iacşa Aurel ____________________
Bulf Cornel Cătălin ______________
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