JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 12 august 2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung, convocată prin Dispoziţia nr. 306 din 08.08.2019
La şedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 19 consilieri în funcţie.
Doamna consilier Dumitrescu Anca – Florentina, domnul consilier Mănescu Emilian
Silviu, domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel, domnul consilier Dumitrescu
Nicolae – Dumitru, domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai, domnul consilier Blidaru
Mărgărin - erban, domnul consilier David Bogdan – Angelin şi domnul consilier State
Ionel lipsesc motivat.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Sîrbu Gheorghe.
Ordinea de zi a şedinţei este:
1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care
vor beneficia consilierii locali începând cu luna iulie 2019;
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanţare realizare obiectiv de
investiţie ”Bloc locuinţe sociale – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung”;
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei
refăcut după încheierea contractului de execuţie lucrări pentru proiectul
”Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN800) în Municipiul
Câmpulung”;
4. Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanţării
cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art.
8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851 / 2013, pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare
conductă de aducţiune apă brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung”.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Înainte de a aproba ordinea de zi,
domnul primar are de făcut o precizare.
Domnul primar: Vom retrage de pe ordinea de zi punctele 3 şi 4 deoarece
documentele nu sunt conforme şi vă rog să-mi aprobaţi inroducerea unui proiect nou, cu
privire la aprobarea Acordului de Înfrăţire dintre Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş,
România şi Municipiul Xanthi, Regiunea Macedonia de Est şi Tracia din Republica Elenă.
Doamna director Iarca Violeta: Referitor la punctele 3 şi 4, trebuie să discutăm cu
domnul de la compartimentul Investiţii, care astăzi este în concediu, deoarece sunt
modificări în structura devizului general şi trebuie să vină cu intervenţii pe acest deviz.
Ordinea de zi a şedinţei modificată şi completată este:
1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care
vor beneficia consilierii locali începând cu luna iulie 2019;
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2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanţare realizare obiectiv de
investiţie ”Bloc locuinţe sociale – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung”;
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Înfrăţire dintre
Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş, România şi Municipiul Xanthi,
Regiunea Macedonia de Est şi Tracia din Republica Elenă.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot ordinea de zi a
şedinţei, modificată şi completată, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Punctul 1
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
indemnizaţiei maxime lunare de care vor beneficia consilierii locali începând cu luna iulie
2019.
Doamna secretar Simion Ramona: Noul cod administrativ aduce modificări şi în
ceea ce priveşte indemnizaţia de care beneficiază consilierii locali, astfel se spune că se
poate beneficia de până la 10 % în funcţie de banii alocaţi în acest sens şi va fi o singură
şedinţă de comisie şi o şedinţă a consiliului local. Noi am propus să mergem pe procentul
de 10 %, iar pentru fiecare indemnizaţie 5 şi 5 %.
Domnul primar: Eu propun ca procentul să nu fie 5 şi 5 %, să fie 6 % la şedinţa
ordinară şi 4 % la şedinţa de comisie.
Domnul consilier Staicu Gheorghe – Constantin: Ţinând cont de valoarea şi de
importanţa şedinţelor de consiliu, unde se dau hotărârile şi şedinţele de comisie, unde se
dau doar avizele, trebuie un procent diferit.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Colegii mei propun ca
indemnizaţia de 10 % să se împartă în 6 % pentru şedinţele ordinare şi extraordinare şi 4%
pentru şedinţele de comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
indemnizaţiei maxime lunare de care vor beneficia consilierii locali începând cu luna iulie
2019, acesta fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Punctul 2
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la aprobare cofinanţare realizare obiectiv
de investiţie ”Bloc locuinţe sociale – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung.
Domnul consilier Băjan Cornel: Am înţeles urgenţa şi necesitatea acestei hotărâri,
pentru a demara documentele pentru începerea lucrărilor. Această suma, cu care noi
contribuim, va mai trece prin consiliul local dacă cumva se schimbă, deoarece după părerea
mea este foarte mare?
Domnul primar: Noi am depus o documentaţie, aprobată de dumneavoastră, prin
studiul de fezabilitate, privind accesarea de fonduri, care a fost aprobată. Ne-au trimis şi
contractul semnat de dânşii însă, trebuie să depunem la dosarul respectiv şi faptul că noi,
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consiliul local, suntem de acord cu cofinanţarea. După parearea mea preţurile nu vor
rămâne la acest nivel, am cerut proiectantului să vină în şedinţă, dar este în concediu,
pentru a ne explica. După această aprobare de cofinanţare, după semnarea contractului, din
proiectare va rezulta altă sumă. Toate sumele vor trece prin consiliul local.
Domnul consilier Cicu Sergiu – Valeriu: Din punctul meu de vedere, având în
vedere piaţa imobiliară şi faptul că în acest moment nu există nicio lucrare care să
depăşească 600 – 650 euro/ mp, dacă facem socoteala nu avem cum să ajungem la suma
asta niciodată şi cu siguranţă va fi mai mică.
Domnul primar: Eu cred că vom reduce preţul foarte mult pentru că proiectul se va
modifica, de exemplu nu vom face parcare subterană şi toate utilităţile sunt foarte aproape.
Domnul consilier Staicu Gheorghe – Constantin: Eu înţeleg că este vorba despre un
acord de cofinanţare pe care trebuie să-l dăm.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobare cofinanţare realizare obiectiv de investiţie ”Bloc locuinţe sociale –
50 apartamente, în Municipiul Câmpulung, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 3
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de
Înfrăţire dintre Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş, România şi Municipiul Xanthi,
Regiunea Macedonia de Est şi Tracia din Republica Elenă.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea Acordului de Înfrăţire dintre Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş,
România şi Municipiul Xanthi, Regiunea Macedonia de Est şi Tracia din Republica Elenă,
acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte probleme, se declară şedinţa închisă.
Prezentul proces – verbal se completează cu notele scrise luate în timpul discuţiilor
şi cu înregistrarea video.
Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe SÎRBU

Secretar,
Ramona SIMION

Redactat M.A.G.
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