JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 25 aprilie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung, convocată prin Dispoziţia nr. 166 din 19.04.2019
La şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 19 consilieri în funcţie.
Domnul consilier Băjan Cornel, domnul consilier Cicu Sergiu – Valeriu şi domnul
consilier Mănescu Emilian Silviu, lipsesc motivat.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe o propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna
consilier Bădescu Andreea - Nora.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Sîrbu Gheorghe, aceasta fiind
aprobată în unanimitate de voturi.
Preşedinte de şedinţă este aleasă doamna consilier Bădescu Andreea - Nora.
Ordinea de zi a şedinţei este:
1. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare (proces
verbal şedinţă ordinară 28.03.2019);
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019
şi estimările pentru anii 2020 – 2022;
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al
Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2019;
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi din devizul general al obiectivului de investiţii
,,Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic
Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, judeţul Argeş”, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi din devizul general al obiectivului de investiţii ,,Reabilitare
pod oseaua Naţională din Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare extindere sistem de distribuţie
a gazelor naturale în Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş;
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 44 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de
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atribuire a locurilor de parcare pentru folosinţă în parcările de domiciliu aflate pe
raza Municipiului Câmpulung;
8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe sociale;
9. Proiect de hotărâre cu privire la nominalizarea membrilor din Consiliul
Local care să facă parte din comisia de evaluare şi repartizare a sumelor destinate
structurilor sportive, în baza proiectelor de finanţare ce vor fi transmise după
deschiderea finanţării pe anul 2019;
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului
privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung
pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019;
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al SC EDILUL CGA SA;
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al SC PIEE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL;
13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 şi
anexei nr. 4 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuiui de
utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor
agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011;
Domnul primar, având în vedere prevederile art. 43, alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, referitoare la suplimentarea ordinii de zi a şedinţei,
propune completarea acesteia cu următoarele puncte:
14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiţii "Modernizare şi extindere imobil situat în str. Maior Gâldău, nr. 28";
15. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de
paşunat pe izlazurile proprietatea Municipiului Câmpulung.
16. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea - Nora: Supun la vot ordinea de zi
a şedinţei cu cele două puncte completate de domnul primar, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi.
Punctul 1
Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare (proces verbal
şedinţă ordinară 28.03.2019).
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea - Nora: Supun la vot punctul 1 al
ordinii de zi şi anume procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2019.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2019, acesta
fiind aprobat în unanimitate de voturi.
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Punctul 2
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
bugetului local pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 – 2022.
Domnul Primar: V-am prezentat o schemă în care puteţi vedea sumele, care se pot
trece dintr-o parte în alta şi dacă aveţi alte propuneri, le putem discuta. A fost o solicitare
de la grupul Liberal, noi am iniţiat deja partea de extindere de gaze, am introdus şi acele
străzi pentru a face proiectele tehnice şi studiile necesare pentru ca în momentul în care
găsim soluţii de finanţare să le putem accesa, iar la partea cu evenimente, Focul lui
Sumedru este băgat în lista de evenimente ale Municipiului Câmpulung.
Domnul consilier State Ionel: La solicitarea noastră, a fost trecut în proiectul tehnic
şi str. Gruiului, care nu se regăseşte în proiectul de hotărâre. Să se specifice şi această
stradă.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Mai am două propuneri concrete pe
care vreau să le votăm. Strada Dr. Fălcoianu, este o bretea mica în dreptul blocurilor pe
care se face dreapta, să fie prinsă şi aceasta în planul de asfaltare.
Domnul primar: Este prevăzută deja, însa acolo avem câteva probleme de
proprietăţi, s-au făcut măsurători şi vor retrage gardurile pentru a lăsa o laţime de 5m.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Singura soluţie pentru rezolvarea
acestei probleme este refacerea străzii. Acum am câteva întrebări pentru doamna director,
la formarea bugetului local, veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile?
Domnul primar: A fost o eroare de transmitere şi s-a făcut corecţia acum două zile.
Doamna director Iarca Violeta: Pe partea de cheltuială, nu au fost introduse
investiţiile la unităţile de învăţământ.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Unde se regăseşte diferenţa aceea de 4
milioane lei, la ce capitol din venituri se regăseşte? Pe cheltuieli, pe 75.02 unde îl găsesc?
Doamna director Iarca Violeta: La capitolul 65.02 Învăţământ, 3899,61 mii lei în
lista de investiţii, anexa nr. 9.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Văd la anexa nr. 2, total cheltuieli
97.728 mii lei şi la anexa 1, total venituri 95.973 mii lei.
Doamna director Iarca Violeta: Da, am precizat că s-a produs o eroare de
calculator şi a fost retransmisă această anexa cu suma corectă.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Care sunt veniturile totale la Primăria
Câmpulung?
Doamna director Iarca Violeta: Veniturile totale sunt 97.728 mii lei, include şi
partea de excedent din anii precedenţi, care finanţează secţiunea de dezvoltare. În
materialele greşite s-a omis o sumă la învăţământ, dar care se regăseşte la lista de investiţii
de 3899,61 mii lei. Au intrevenit modificări şi la partea Spitalului Municipal. Anexele
1,2,3 si 4 au fost modificate ca urmare a introducerii investiţiilor de la Spitalul Municipal şi
toate anexele au fost retransmise.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: La învăţământ cât avem total?
Doamna director Iarca Violeta: 11.089,31 mii lei. Suma de 3899,61 mii lei s-a
regăsit în anexa nr. 9 la lista de investiţii în schimb a fost omisa la proiect.
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Doamna director Iarca Violeta: Anexa 1 reprezinta anexa de venituri a bugetului
local şi a fost transmisă cu 95.973 mii lei. Faţă de ce am transmis, am introdus la partea de
venituri suma de 1.755 mii lei, ce reprezintă subvenţiile care se consideră a fi încasate de la
bugetul de stat, de la Ministerul Sănătăţii pentru finanţarea echipamentelor medicale. Sunt
anexe, aprobate si transmise de la Direcţia de Sănănate Publică. În momentul în care, am
transmis anexele, pe acestea nu le aveam şi s-au trimis ulterior, iar atunci a trebuit să
intervenim pe partea de venituri şi să le mărim cu suma asta. Bineînţeles că ne-am dus şi pe
partea de cheltuieli cu aceeaşi sumă, iar la partea de cheltuieli faţă de 92.073,39 mii lei cât
aveţi dumneavoastră transmis, avem 3.899,61 mii lei ceea ce reprezintă sumele care se
regăsesc în anexa nr. 9, la unităţile de învăţământ şi dacă includem şi partea de 1.755 lei
care finanţează partea de dezvoltare a bugetului activităţiilor proprii şi subvenţii vom vedea
că avem o creştere şi în anexa de venituri, respectiv anexa nr. 3 cât şi anexa nr. 4 de
cheltuieli. Toate aceste sume care au fost modificate se duc în mai multe anexe.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Partea de introducere mai este valabilă?
Doamna director Iarca Violeta: Da, cu excepţia investiţiei de la spital. A fost
transmisă o notă împreună cu anexele modificate.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: La anexa nr. 7.1 mi se par derizorii
sumele acordate pentru tineret. Propunerea noastră este să se ajungă măcar la 10.000, cât a
fost anul trecut. Am făcut o solicitare şi am depus un proiect de hotărâre anul trecut, prin
care am cerut ieşirea din ADI Apă Canal Constanţa. Putem lua acea sumă de acolo şi să o
ducem la tineret. Propun să ieşim şi din Asociaţia Localităţilor si Zonelor Istorice şi de
Artă din România. Mai am o rugăminte, banii care merg către Clubul Sportiv să se dea
direct pe secţii. Solicitarea de la C.S.S. Dinicu a fost prinsă în buget?
Domnul primar: Da, solicitarea a fost de 60.000, iar posibilitatea noastră a fost de
15.000 şi pot finanţa ei şcoala din venituri proprii.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Referitor la anexa nr. 9, noi am avut
nişte solicitări punctuale, dar încă nu am primit răspunsul. Ce sume au fost cheltuite pentru
proiectele respective şi ce sume nu au fost primite.
Domnul primar: Îi rog pe cei de la investiţii să noteze solicitarea şi să o prezinte
zilele următoare.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Care este stadiul pieţei din Grui?
Domnul primar: Proiectul este depus la Ministerul Dezvolării pentru aprobare şi
mai mult ca sigur vom primi finanţarea.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Anul trecut s-a cheltuit 1 miliard pentru
proiect bloc. S-a renunţat la el?
Domnul primar: Am renunţat, doar pentru anul acesta. Proiectul rămâne, am cerut
proiectantului să vină să justifice suma pe care o pune în buget. Am cerut si primarului de
la Mioveni informaţii referitoare la cheltuielile cu blocul făcut acum 6 ani.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: La ADP am înţeles că e prinsă str. Dr.
Fălcoianu, întreb dacă e prinsă şi lucrarea cu Parcul Mirea.
Domnul primar: Da, sunt prinse ambele.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Rămâne valabilă lucrarea pe care vreţi
să o faceţi cu cauciuc pe pietonal?
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Domnul primar: Încă nu sunt sigur dacă este soluţia cea mai bună. Este posibil ca
iarna să fie mai periculos decât asfaltul.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: La învăţământ am plecat cu câţiva ani
în urmă de la 2 milioane lei alocaţi şi am ajuns undeva la 700 mii lei. Rugămintea mea este
ca la prima rectificare pe buget să echilibraţi cheltuielile care sunt pe unităţile de
învăţământ.
Domnul primar: În momentul de faţă avem o situaţie destul de dificilă, dacă primim
bani suplimentari printr-o rectificare de buget, cu siguranţă vom aloca mai mulţi bani la
învăţământ.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: S-au făcut adiţionale la contract
conform Ordonanţei 114 şi s-a modificat valoarea proiectului care a fost licitat, bani alocaţi
din bugetul local, fără a avea acordul consiliului local.
Domnul primar: Eu sunt obligat să îi semnez constructorului un act adiţional în
baza unei legi. O să vin cu el şi o să-l supun aprobării. Noi am făcut nişte inventarieri la
momentul apariţiei legii, am stabilit ce au executat şi ce nu, am stabilit din ce cauză nu au
putut să execute şi dacă legea mă obligă trebuie să îi dau salariul minim.
Domnul consilier Creţu Constantin: Ce presupune modernizarea Stadionului
Municipal?
Domul primar: Modernizarea completă adică tribune, partea de gazon, partea de
pistă, tot ansamblul.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Este asigurată integral funcţionarea
Direcţiei Sociale pe anul 2019?
Doamna director Iarca Violeta: La proiectul de buget, am avut în vedere numărul
de personal şi numărul de persoane beneficiare de indemnizaţie. Iniţial se fundamentase
bugetul pe un număr mult mai mare de persoane, însă am mers pe numărul care se afla
acum în plată, nu ştim pe parcursul anului 2019 dacă acest număr va scădea sau va creşte.
Considerăm că este un buget, care poate acoperi cheltuielile până la sfârşitul lunii
noiembrie 2019. Legea ne permite să intervenim pe parcursul execuţiei bugetare pentru
asigurarea secţiunii de funcţionare.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Cât avem buget la Direcţia Socială anul
acesta?
Doamna director Iarca Violeta: Pe aparatul propriu plus asistenţii personali plus
indemnizaţii persoane cu handicap 7106,50 mii lei.
Domnul primar: Facem o precizare, că am făcut o solicitare Consiliului Judeţean să
finanţeze diferenţa conform legii din cei 90% care susţineau bugetul de stat, indemnizaţiile
persoanelor cu handicap şi asistenţilor acestora. Trebuia să primim în jur de 6 milioane şi
ne-au dat decât 1 milion, iar noi am cerut diferenţa în afară de ce am pus noi an de an
partea noastră. Promisiunea lor este că ne vor da diferenţa la prima rectificare bugetară
când vor avea sumele respective.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Avem asigurat din bugetul local
functionarea Direcţiei Sociale pe tot anul 2019 cu toate drepturile care le permite legea?
Domnul primar: Este asigurat până în noiembrie, dar legea ne permite ca pe
parcursul anului să rectificăm.
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Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Atunci se permite să votam bugetul
local fără a avea asigurate toate capitolele de funcţionare?
Domnul primar: Da.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe: Bugetul se estimează şi se rectifică în timpul
anului.
Domnul consilier Ionescu Lucian: Să se consemneze în procesul verbal, punctul de
vedere al unui jurist sau a cuiva care işi poate asuma faptul că este legală aprobarea
bugetului local în condiţiile de faţă.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Sa ne spună doamna secretar, din punct
de vedere juridic dacă este legală aprobarea bugetului local, fără a avea asigurate toate
capitolele de funcţionare.
Doamna secretar Simion Ramona: Atâta timp cât s-au respectat principiile
bugetare, care au fost prevăzute în Legea 273, atâta timp cât colegii mei de la contabilitate
si doamna director, prin raportul pe care l-au făcut, îşi asumă acest buget, normal că este
legal. În raportul de specialitate sunt trecute toate prevederile legale.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: De câţi bani are nevoie Primăria
Municipiului Câmpulung pentru funcţionare în anul 2019?
Doamna director Iarca Violeta: Pentru funcţionare şi dezvoltare, 32522 mii lei, bani
care se duc spre unitatile de învăţământ, spitale, casa de cultura, muzeu, serviciul public de
evidenta a persoanelor.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Votăm proiectul cu amendumentul că
ceea ce ne-a spus doamna secretar şi doamna director economic este real şi vreau să ne dea
o adresă în scris.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020
– 2022, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru şi o abţinere – doamna consilier Dumitrescu
Anca - Florentina.
Punctul 3
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al
Municipiului Câmpulung la data de 31.03.2019.
Nu sunt discutii.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data
de 31.03.2019, fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 4
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi din devizul general al obiectivului de investiţii
,,Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic
Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, judeţul Argeş”, în
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conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Ce se doreşte să se facă în acel liceu?
Se fac clase de curs acolo?
Domnul primar: Da.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi din devizul
general al obiectivului de investiţii ,,Modernizare, reabilitare şi recompartimentare
interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situat în strada Negru Vodă, nr. 145,
Câmpulung, judeţul Argeş”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, fiind aprobat
în unanimitate de voturi.
Punctul 5
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi din devizul general al obiectivului de investiţii ,,Reabilitare pod
oseaua Naţională din Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene.
Domnul primar: Sunt toate modificările la Ordonanţa 114, cu privire la mărirea
salariului minim în construcţii.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Când este termenul de execuţie la pod?
Vrem să vedem si graficul lucrarii.
Domnul Popescu Bogdan: Peste 6 luni.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi din devizul
general al obiectivului de investiţii ,,Reabilitare pod oseaua Naţională din Municipiul
Câmpulung, judeţul Argeş”, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114 / 2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, fiind aprobat
în unanimitate de voturi.
Punctul 6
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobare extindere sistem de
distribuţie a gazelor naturale în Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobare extindere sistem de distribuţie a gazelor naturale în
Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, fiind aprobat în unanimitate de voturi.
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Punctul 7
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 29.03.2018 privind aprobarea
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare pentru folosinţă în parcările de domiciliu
aflate pe raza Municipiului Câmpulung;
Domnul consilier State Ionel: Din ce ne-aţi prezentat ca şi modificări în acest
regulament, eu ştiu că unele condiţii erau deja acolo. Un lucru bun este că s-a introdus
plata utilităţilor la zi, dar cu asociaţiile de proprietari nu mi se pare în regulă pentru că nu
toate blocurile sunt înscrise la o asociaţie.
Domnul primar: Este un mod de a impulsiona cetăţenii, să fie cu plata la zi.
Domnul consilier State Ionel: Să nu includem asociaţiile de proprietari pentru că se
creează un precedent care nu este în regulă. Cei mai mari datornici la Edilul sunt asociaţiile
de proprietari.
Domnul consilier Ionescu Lucian - Mihai: Nu mi se pare în regulă încheierea
contractului pe 3 ani, în condiţiile în care consiliul local schimbă tarifele anual. Din
punctul meu de vedere, fie aprobăm tarifele din 3 în 3 ani, fie încheiem contractele pe un
an.
Domnul primar: Legea ne obligă ca toate tarifele să le aprobăm anual. Se prevede
în contract că anual se discută preţul.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Nu înţeleg care sunt modificările. Este
un proiect de hotărâre votat de un an de zile, pe care ne-am grăbit să-l votăm şi momentan
nu am făcut nimic. Îmi menţin ideea de anul trecut, să facem o parcare pilot pentru a vedea
care sunt problemele reale în Câmpulung.
Doamna Şerb Nicoleta: Sunt 80 de locuri de parcare atribuite.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Cum le-aţi atribuit? Hotărârea de
consiliu de anul trecut, prevede ca orice loc de parcare să fie atribuit după ce numărul de
locuri şi anexa parcării respective, să fie votate în consiliul local. Dacă s-au atribuit locuri
de parcare s-a încălcat hotărârea de consiliu.
Doamna Şerb Nicoleta: Au fost trasate, numerotate, am terminat o zona de
inventariat.
Domnul consilier Stanciu Marin: S-a interpretat greşit, locurile au fost doar
inventariate, nu s-a întocmit niciun document, nu s-a atribuit nici un loc de parcare.
Doamna Şerb Nicoleta: Am avut inventariate locurile, am avut tabelele cu
solicitările şi am mers pe teren să vedem dacă tabelele pe care le avem corespund cu ceea
ce avem în realitate.
Domnul consilier Ionescu Lucian - Mihai: Să se modifice articolul în care se spune
că cei de la casă nu au dreptul la un loc de parcare. Există case fără curte, iar pe aceşti
oameni nu îi putem exclude. Sunt parcări de reşedinţă, nu parcări de blocuri.
Domnul consilier State Ionel: Noi nu trebuie să modificăm regulamentul, trebuie
să-l îmbunătăţim.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: : Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din
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29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare pentru
folosinţă în parcările de domiciliu aflate pe raza Municipiului Câmpulung, fiind aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 8
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe
sociale.
Nu sunt discutii.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora : Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe sociale, fiind aprobat în unanimitate de
voturi.
Punctul 9
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la nominalizarea
membrilor din Consiliul Local care să facă parte din comisia de evaluare şi repartizare a
sumelor destinate structurilor sportive, în baza proiectelor de finanţare ce vor fi transmise
după deschiderea finanţării pe anul 2019.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Noi nu avem propuneri.
Domnul primar: Să rămână aceeaşi care au fost şi anul trecut.
Domnul consilier State Ionel: La sport nu am avut comisie.
Domnul consilier Ionescu Lucian - Mihai: Până acum nu am avut comisii, de ce
anul acesta trebuie să facem?
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Au fost discuţii în anii
anteriori despre cum s-au împărţit banii.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot membrii
comisiei de evaluare si repartizare a sumelor destinate structurilor sportive: dl. Staicu
Gheorghe, dl. Blidaru Mărgărin si dl. Pană Florin, fiind aprobaţi în unanimite de voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: : Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la nominalizarea membrilor din Consiliul Local care să facă parte din
comisia de evaluare şi repartizare a sumelor destinate structurilor sportive, în baza
proiectelor de finanţare ce vor fi transmise după deschiderea finanţării pe anul 2019, fiind
aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 10
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului
privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru
activităţi nonprofit de interes local în anul 2019.
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Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Neavând nici o modificare faţă de anul
precedent haide-ţi să-l votăm fără a preciza anul pentru ca pe viitor să fie votat doar când
se modifică legea.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor alocate
de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local,
acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 11
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC EDILUL CGA SA
Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: : Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC
EDILUL CGA SA, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru şi două abţineri – dl. consilier
David Bogdan si dl. consilier State Ionel.
Punctul 12
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC PIEE SERVICII COMUNITARE MUSCEL
SRL
Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: : Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC
PIEE SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL, acesta fiind aprobat în unanimitate de
voturi.
Punctul 13
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la modificarea
anexei nr. 1, anexei nr. 2 şi anexei nr. 4 la Contractul de delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciuiui de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a
pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011
Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: : Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 şi anexei nr. 4 la Contractul de
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuiui de utilitate publică de întreţinere,
administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul
Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011 acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
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Punctul 14
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii
"Modernizare şi extindere imobil situat în str. Maior Gâldău, nr. 28".
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Este foarte bine că vrem să facem ceva,
dar nu pot să nu remarc că sumele sunt exagerat de mari. Este foarte scumpă proiectarea,
730 milioane este o sumă exagerată.
Domnul primar: Dacă ne uităm pe SICAP vom vedea că astea sunt cifrele pe mp.
Este impresionant cât de mult s-au ridicat. Am scos studiul de fezabilitate şi proiectul
tehnic pe sistemul de achizişii publice.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe: Domnul David, aveti vreo propunere?
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Da, propunerea mea este să punem noi
suma când scoatem proiectul.
Domnul primar: La următoarele şedinţe voi veni cu propuneri de proiecte şi
stabilim în consiliu suma.
Domnul Popescu Bogdan: Dar suma cerută pentru proiectare este de 21.063 lei nu
de 70.000 lei şi construcţia este de 542.738 lei.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Da, aveţi dreptate, în anexa de la
investiţii sumele sunt defalcate altfel.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere imobil
situat în str. Maior Gâldău, nr. 28", acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 15
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre privind organizarea păşunatului şi
stabilirea taxei de paşunat pe izlazurile proprietatea Municipiului Câmpulung.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Sunt aceleaşi suprafeţe?
Doamna secretar Simion Ramona: Nu, este în plus izlazul Mărcuşi cu cele 2 ha.
Domnul consilier State Ionel: Anul trecut am avut aceeaşi întrebare şi ni s-a dat alt
răspuns. La Mărcuşi era vorba de o Biserică.
Doamna secretar Simion Ramona: Da, era vorba de o suprafaţă de 5 ha din care sau retrocedat 2.9 ha, urmâd să rămânem cu 2 ha. Urmează să le identificăm şi să facem
cadastru pentru a afla care este suprafaţa exactă.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Primăria Câmpulung are vreun metru
de pădure?
Domnul primar: Nu, până acum nu am identificat.
Doamna preşedinte de şedinţă Bădescu Andreea – Nora: Supun la vot proiectul de
hotărâre privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de paşunat pe izlazurile
proprietatea Municipiului Câmpulung, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
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Punctul 16 Diverse
Domnul consilier David Bogdan: Proiectul de buget trebuia să aibă avizele
comisiilor de specialitate?
Doamna secretar Simion Ramona: Da.
Domnul consilier David Bogdan - Angelin: Şi le-a avut?
Doamna secretar Simion Ramona: Da, proiectele de hotărâre pot fi dezbătute doar
dacă sunt însoţite de avizele comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Între anii 1949-1958, la
Câmpulung a avut domiciliul forţat Constantin Noica, marele filozof român. Aici, în
Câmpulung, avem intelectuali de mare calibru, care s-au ocupat şi au reuşit să ajungă până
în faza de mulaj a unei statui pentru Constantin Noica. Vă consult şi cer permisiunea
executivului, pentru stabilirea unui loc în vederea amplasării acestei statui. Un alt lucru pe
care îl pun în discuţie, este propunerea de a-l face pe dl. Dr. Cătălin Copăescu cetăţean de
onoare al Municipiului Câmpulung.
Doamna consilier Dumitrescu Anca – Florentina: La blocul 17, este un domn care
nu poate sta în locuinţă pentru că acoperişul este stricat si plouă. Acoperişul nu îl poate
repara singur şi trebuie să-l ajute Primăria.
Domnul primar: Da, dacă este chiriaşul nostru vom vedea cum îl putem ajuta.
Oricum avem în vedere la blocul 17 o anvelopare termică pe proiectul POCU 42. Când
izolăm blocul, vom face şi acoperişul.
Domnul consilier Staicu Gheorghe - Constantin: În Vişoi III, lângă Biserica de
Lemn, un loc de joacă proaspăt amenajat, a început să fie vandalizat. Cred că ar trebui ca
Poliţia Locală să treacă mai des pe acolo. În urmă cu ceva timp am făcut o propunere în
legatură cu Aleea Personalităţilor, care cred eu că şi-ar găsi locul în parcul Kretzulescu.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe: Vreau să îmi cer scuze pentru ieşirea de mai
devreme, care nu ma caracterizează, dar situaţia a cerut-o. Niciodată nu m-am jucat cu
sensul cuvintelor, este bine să vegheze toata lumea asupra modului în care folosim
cuvintele.
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,
Andreea - Nora BĂDESCU

Secretar,
Ramona SIMION

Redactat M.A.G.
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