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50.000.000 EURO PENTRU EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ENERGIE TERMICĂ AL
MUNCIPIULUI PITEȘTI
Asigurarea cu energie termică a consumatorilor, în condiţii optime, la preţuri
accesibile şi cu respectarea principiilor privind creşterea eficienţei energetice și protecţia
mediului este obiectivul care va duce la sporirea gradului de confort pentru cetățenii
municipiului Pitești.
PRIORITĂȚILE echipei noastre în acest domeniu sunt:
√ Eficientizarea energetică a sistemului;
√ Reducerea costurilor materiale;
√ Acordarea subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei doar pentru persoanele
aflate în dificultate, vulnerabile din punct de vedere financiar;
√ Creşterea calităţii serviciului public;
√ Atragerea de noi clienţi.
Trei proiecte bine implementate în sistemul public de termoficare de către
administrația PSD:
În calitate de consilier local, am contribuit și am urmărit implementarea a trei proiecte
importante de lucrări realizate în acest domeniu de administrația publică locală PSD, în
perioada 2016-2020, respectiv:
√ Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de transport str. 1 Decembrie 2018 tronson Racord CT 910 racord Spitalul Judetean Arges, un proiect realizat în valoare de
179.000 EURO
√ Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție aferente PT 1006 - Prundu,
un proiect realizat în valoare de 302.000 EURO
√ Reabilitarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție aferente PT 1005 - Prundu,
un proiect realizat în valoare de 530.000 EURO
EFICIENȚĂ ÎN 2020-2024. CE PROIECTE NE ASUMĂM
Proiectele pe care mi le asum au ca bază studiile de specialitate (fezabilitate) realizate în
scopul creșterii eficienței sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a
consumatorilor din Piteşti. Mă voi procupa, pe baza informațiilor și îndrumărilor din aceste
studii, de realizarea următoarelor investiții care cumulează aproximativ 50.000.000 euro:

►Reabilitarea reţelelor de distribuţie energie termică
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Proiectul vizat include reabilitarea a 70 km de reţele de distribuţie prin înlocuirea
conductelor actuale cu conducte din ţeavă preizolată, înlocuirea sistemelor de măsură la
nivelul consumatorilor şi realizarea echilibrărilor hidraulice de la subsolul blocurilor aferente.
Valoarea estimată a acestei lucrări uriașe este de 46.000.000 euro, iar finanțarea ei se
susține prin „Programul Termoficare” gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației (85% din valoare) și bugetul local (15%). Termenul de finalizare a întregii
lucrări de 70 km de rețele schimbate este 2024.

► Reabilitarea şi modernizarea reţelei primare de transport al energiei termice
Proiectul are ca obiectiv reabilitarea rețelelor primare de transport energie termică prin
înlocuirea conductelor actuale cu unele cu țeavă preizolată, care fac legătura între CT-uri și
PT-uri în lungime de 13 km.
Valoarea estimată a acestui proiect este de 5.400.000 euro, iar finanțarea sa se susține
prin „Programul Termoficare” gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației (85% din valoare) și bugetul local (15%). Termenul de finalizare a întregii
lucrări este 2024.
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