JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 22.09.2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Piteşti, convocatorul
fiind înregistrat sub nr. 42564 din 18.09.2014.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Tudor Pendiuc
- Primarul Municipiului Piteşti;
- dl. Iosiv Cerbureanu
- Secretarul Municipiului Piteşti.
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii
compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
directorii şi reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului
local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass-media locală.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezenţa consilierilor, constatânduse:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 16;
- consilieri absenţi - 7 (doamna consilier Fulga Sanda Cristina şi domnii
consilieri: Avrămescu Tiberiu Cristian, Gardin Florin, Gentea Cristian, Tudor Mihail,
Tudososiu Dumitru şi Zărnescu Nicolae Valeriu).
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Preda Marin.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este
aprobat în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de
zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea unui Acord de Sprijin
Municipal”.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Radu Valeriu Perianu: Am studiat materialul, este de bun
simţ având în vedere suma, termeni de bun simţ. Traducerea putea fi mai bună.
Domnul consilier Mariean Neacşu: Colegii noştri jurişti sunt de acord cu
majorarea tarifului?
Doamna consilier Maria Gabriela Zoană: Comisia juridică a dat aviz
favorabil.
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Domnul consilier Gheorghe Dinescu: Este o normalitate ceea ce se
întâmplă. Trebuie să grăbim acest proces.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 382/22.09.2014.
Domnul preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de
zi: ”Raport privind derularea lucrărilor de reabilitare şi consolidare la Colegiul
Naţional “Ion C. Brătianu”.
Executivul precizează că este necesară o modificăre la prezentul raport şi
anume: în paragraful al doilea este trecut eronat 2013 - 2104, în loc de 2013 - 2014.
Domnul primar Tudor Pendiuc: Întâmpinăm dificultăţi mari în ceea ce
priveşte constructorul care se ocupă cu această lucrare de reabilitare. Am realizat un
raport amănunţit cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Totodată, am invitat astăzi, aici,
atât conducerea liceului - dna dir. Manea Alina Ramona, cât şi dirigintele de şantier dl. Pascariu Neculaie.
Stadiul fizic al lucrărilor în data de 10.09.2014, era 3,5% faţă de 35% cât ar
fi trebuit. Avem numai probleme cu constructorul, promite şi nu se ţine de cuvânt.
Întrucât lucrările nu se încadrau în graficul de execuţie şi constructorul nu a recuperat
întârzierile conform graficelor de recuperare, au fost organizate întâlniri bilunare şi
chiar săptămânale cu constructorul, reprezentanţii Colegiului Naţional „Ion C.
Bratianu", reprezentanţii Primăriei Municipiului Piteşti (atât cei implicaţi în
parteneriat cât şi cei din compartimentul juridic), proiectantul şi dirigintele de şantier.
Sâmbătă am avut o discuţie cu domnul ministru Eugen Orlando Teodorovici
- Ministerul Fondurilor Europene, i-am expus problema şi mi-a spus că va apărea
peste 2-3 săptămâni o ordonanţă de urgenţă care să prevadă următoarele: acolo unde
o asociere a câştigat licitaţia şi dacă liderul asocierii nu se încadrează în termene sau
intră în insolvenţă, atunci putem să luăm următorul asociat. Este o informaţie nouă.
Să nu ne grăbim să reziliem contractul de finanţare sau contractul cu el,
constructorul. Noi avem 2 contracte: unul cu finanţatorul şi unul cu constructorul.
Am vrut să vă informăm cu privire la situaţia lucrărilor de reabilitare şi
consolidare la Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu”. Iniţial am vrut să reziliem
contractul.
În concluzie, eu propun să mai avem puţină răbdare, 2 săptămâni şi dacă
este oportun, reziliem contractul.
Domnul consilier Radu Valeriu Perianu: Aţi cerut şi un punct de vedere de
la ADR?
Domnul primar Tudor Pendiuc: O să cerem şi un punct de vedere de la
Agenţia pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA. Mie mi-e teamă că ADR-ul
o să ne dea un răspuns de aşa natură încât să ne ia banii sau să rezilieze contractul.
Cerem un punct de vedere şi dacă e nevoie vă solicit într-o şedinţă de urgenţă. Este o
situaţie nouă pentru noi.
Deci, pe ce mergem? Mergem pe punctul acesta de vedere?
Domnul preşedinte de şedinţă: Rămâne să aşteptăm acea ordonanţă de
urgenţă şi vedem ce este de făcut mai departe. Partenerul este de acord să preia
contractul?
Domnul primar Tudor Pendiuc: Domnul viceprimar Laurenţiu Marian
Zidaru a discutat cu partenerii, urmează să ne comunice decizia lor.
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Domnul consilier Mariean Neacşu: Acum se lucrează?
Domnul primar Tudor Pendiuc: Da, dar foarte încet.
Domnul consilier Mariean Neacşu: Când este finalizarea?
Domnul primar Tudor Pendiuc: Octombrie 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot raportul, care este aprobat în
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marin Preda

SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Red. Ionela-Simina Bolbea
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