JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 18 iunie 2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung, convocată prin Dispoziţia nr. 237 din 14.06.2019
La şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 19 consilieri în funcţie.
Domnul consilier Mănescu Emilian Silviu, domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel,
domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru, domnul consilier Pană Florin, domnul
consilier Ionescu Lucian - Mihai şi domnul consilier Zenovie Manuel lipsesc motivat.
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Stămoiu Estera.
Ordinea de zi a şedinţei este:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Raport de evaluare în vederea
concesionării imobilului din domeniul privat al Municipiului Câmpulung, situat în
Municipiul Câmpulung, str. Mărăşti, nr. 19B, judeţul Argeş, precum şi a
documentaţiei aferente acestei licitaţii;
2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea locurilor de parcare inventariate aferente
blocurilor S1, S2 şi S3;
3. Proiect de hotărâre cu privire la nominalizarea a 3 consilieri locali care să facă
parte din comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor/programelor sportive şi
nominalizarea altor 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de contestaţii;
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferente
proiectelor selectate pe domeniul de activitate cultură conform Legii nr. 350 /
2005.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot ordinea de zi a
şedinţei, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Punctul 1
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobare
Raport de evaluare în vederea concesionării imobilului din domeniul privat al Municipiului
Câmpulung, situat în Municipiul Câmpulung, str. Mărăşti, nr. 19B, judeţul Argeş, precum
şi a documentaţiei aferente acestei licitaţii.
Domnul primar: Este vorba despre fosta staţie de fluidizare, de foarte mult timp o
ţinem degeaba, avem în jur de 6 solicitări de concesionare şi cred că este cazul să aducem
venituri la buget din această concesionare.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Este foarte bine că o scoatem la
licitaţie. Nu înţeleg ce înseamnă staţie ITP tip 3, toate solicitările sunt pentru asta?
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Domnul primar: Întradevar, nu trebuie să condiţionăm noi ce fel de staţie să se facă,
putem spune doar activităţi comerciale.
Doamna secretar Ramona Simion: În proiect am specificat ,, ... sau pentru activităţi
economice”.
Domnul primar: Lăsăm în hotărâre doar pentru activităţi economice, pentru a nu se
interpreta.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Eram obişnuiţi să vedem în rapoartele
de evaluare, valori de piaţă ale terenurilor din zona respectivă, amintesc raportul de la
Edilul, pentru că mi se pare foarte mică chiria de 10 centi/mp/lună. În raport vedem că
avem toate utilităţile.
Domnul primar: Noi am vrut să fie acceptabil. Este foarte greu să contrazici un
evaluator, plus că zona de la Edilul cu zona din Mărăşti nu se compară.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobare Raport de evaluare în vederea concesionării imobilului din domeniul
privat al Municipiului Câmpulung, situat în Municipiul Câmpulung, str. Mărăşti, nr. 19B,
judeţul Argeş, precum şi a documentaţiei aferente acestei licitaţii, acesta este aprobat cu 10
voturi pentru şi 3 abţineri – dl consilier David Bogdan – Angelin, d-na consilier
Dumitrescu Anca – Florentina şi dl. consilier Iliescu Ion .
Punctul 2
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea locurilor de parcare
inventariate aferente blocurilor S1, S2 şi S3.
Domnul primar: Pentru a putea trece la încheierea contractelor, am definitivat
câteva locuri de parcare, într-o zonă a blocurilor S, unde sunt suficiente locuri pentru toţi
cei care au făcut cereri şi am cerut avizul Poliţiei Rutiere, pentru locurile de parcare făcute
pe partea cu traficul rutier. Am văzut în scheiul Braşovului numai parcări longitudinale pe
stradă.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: În Braşov, acele parcări nu sunt
rezidenţiale de bloc, sunt parcări publice. Este foarte bine că le treceţi prin consiliu însă
schiţele respective nu sunt cele din teren.
Domnul primar: Sunt 12 locuri pe carosabil.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Eu susţin că sunt mai multe locuri şi
schiţa nu este bună. Dacă la Poliţie a-ţi cerut avizul conform schiţei, nu au de ce să nu îl
dea, numai că schiţa nu este conformă cu realitatea.Pe strazile cu dublu sens, nu se fac
parcari reşedinţă de bloc, pentru că blocaţi un sens şi se transformă în sens unic.
Domnul primar: Dacă spaţiul ne permite, putem face parcări şi pot rămâne şi
ambele sensuri de mers. Am impresia că nu vreţi să le dăm oamenilor locuri de parcare.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Ba da, dar să le dăm legal.
Domnul consilier Staicu Gheorghe - Constantin: Ce se întâmplă dacă Poliţia nu ne
dă avizul?
Domnul primar: Atunci acele locuri vor fi scoase.
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Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Locurile 54, 53, 52, 51 sunt în
intersecţie şi sunt longitudinal pe strada Gruiului?
Doamna Şerb Nicoleta: Pe strada Gruiului, avem locurile de parcare de la 48 la 54
trasate longitudinal.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Propun să modificăm proiectul de
hotărâre şi să aprobăm locurile de parcare, în afară de cele trasate longitudinal pe stradă,
până la primirea avizului.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la însuşirea locurilor de parcare inventariate aferente blocurilor S1, S2 şi S3, cu
exceptia celor trasate longitudinal pe stradă până la primirea avizului Poliţiei, acesta este
aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere – dl. viceprimar Blidaru Mărgărin – Şerban.
Punctul 3
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la nominalizarea a 3 consilieri
locali care să facă parte din comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor/programelor
sportive şi nominalizarea altor 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de
contestaţii.
Consilieri propuşi pentru comisia de evaluare şi selecţie:
- Staicu Gheorghe – Constantin
- Cicu Sergiu – Valeriu
- Blidaru Mărgărin – Şerban
Consilieri propuşi pentru comisia de contestaţii:
- Iliescu Ion
- Bădescu Andreea – Nora
- Dumitrache Ionel
Punctul 4
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile aferente proiectelor selectate pe domeniul de activitate cultură conform
Legii nr. 350 / 2005.
Doamna Ungureanu Iuliana: Au fost depuse două proiecte pe cultură şi unul pe
social. Legea 350 spune că dacă este depus un singur proiect trebuie să se reia procedura.
Comisia a evaluat cele două proiecte depuse şi a propus finanţarea conform solicitărilor,
4500 pentru Fundaţia pentru copii şi tineret ECOKIND şi 20000 pentru Asociaţia
multiculturală ,, Nicu Hagi ”
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Mai este o altă sesiune de depunere?
Doamna Ungureanu Iuliana: Da, este în desfăşurare.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate pe domeniul
de activitate cultură conform Legii nr. 350 / 2005 , acesta este aprobat cu 12 voturi pentru
şi 1 abţinere – dl. consilier David Bogdan – Angelin.
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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,
Estera STĂMOIU

Secretar,
Ramona SIMION

Redactat M.A.G.
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