JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28 martie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung, convocată prin Dispoziţia nr. 122 din 22.03.2019
La şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 19 consilieri în funcţie.
Doamna consilier Dumitrescu Anca – Florentina lipseşte motivat.
Domnul consilier Cicu Sergiu - Valeriu propune a se desemna un preşedinte de
şedinţă.
Domnul consilier Stanciu Marin propune ca preşedinte de şedinţă pe domnul
consilier Sîrbu Gheorghe.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Stanciu Marin, aceasta fiind
aprobată în unanimitate de voturi.
Preşedinte de şedinţă este ales domnul consilier Sîrbu Gheorghe. Domnul primar
lipseşte, iar delegarea de competenţă este dată domnului viceprimar Blidaru Mărgărin –
Şerban.
Ordinea de zi a şedinţei este:
1. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare (proces
verbal şedinţă ordinară 28.02.2019);
2. Proiect de hotărâre cu privire la Contul de execuţie al Municipiului
Câmpulung la data de 31.12.2018;
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi actualizarea, după caz, a
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung;
4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea contractului de concesiune
nr. 5394 / 15.03.2000 încheiat cu SC EDILUL CGA SA;
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare cofinanţare realizare obiectiv
de investiţie "Bloc locuinţe sociale" – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung;
6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea acordului de asociere
încheiat între Municipiul Câmpulung şi Asociaţia “Salvaţi Câmpulungul şi
Muscelul”;
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Regulament pentru parcarea
vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare cu plată
situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung;
8. Proiect de hotărâre cu privire la transferul autorizaţiei de taxi cu
indicativul 021;
9. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea dreptului de superficie
asupra terenului în suprafaţă de 30 mp pe care este amplasată construcţia existentă
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(chioşc metalic), situat în Municipiul Câmpulung, strada Piaţa Jurământului, nr. 1,
judeţul Argeş în favoarea SC SALF SRL;
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unei cereri de
trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului
Câmpulung a bunurilor imobile situate în Municipiul Câmpulung, strada Traian,
nr. 223, judeţul Argeş;
11. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea dreptului de superficie
asupra terenului în suprafaţă de 16 mp, pe care este amplasată construcţia existentă
(chioşc metalic) situat în Municipiul Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr. 1,
judeţul Argeş, în favoarea PFA IORDACHE RODICA;
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare încheiere contract de
concesionare directă pentru terenul aferent
construcţie – chioşc metalic
(construcţie provizorie) situat în Municipiul Câmpulung, strada I. C. Brătianu, nr.
7, judetul Argeş;
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Serviciului Public de Administarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Câmpulung;
14. Raportul de activitate al Serviciului Public de Administarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Câmpulung pe anul 2018;
Domnul primar, care lipseşte de la şedinţa ordinară, 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:
15. Proiect de hotărâre cu privire la concesionare teren (păşune) situat în
Municipiul Câmpulung, punctul Loturi;
16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de
furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de
01.04.2019
17. Discuţii cu privire la solicitarea Colegiului Naţional Dinicu Golescu.
18. Diverse
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe : Supun la vot ordinea de zi a
şedinţei completată, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Punctul 1
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot punctul 1 al ordinii de
zi şi anume procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.02.2019.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Am câteva obiecţii referitoare la
procesul verbal şi anume câteva greşeli abordate la nume.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.02.2019, 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 Contul de
execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2018.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin roagă să se facă un rezumat.
Doamna director Iarca Violeta : Contul de execuţie al Municipiului Câmpulung,
încheiat la 31.12.2018, a fost depus în termen la Administraţia Fiscală Câmpulung, există o
concordanţă între execuţia bugetară a trezoreriei si execuţia bugetară întocmită în cadrul
serviciului contabilitate, la partea de venituri ne situăm la realizări undeva la 41.000.000 lei
şi la cheltuieli de 48.588 lei. După cum se poate observa există un deficit care a fost
acoperit în totalitate din excedentul bugetar al anilor precedenţi în sumă de 6.908.000 lei,
deficit care a finanţat secţiunea de dezvoltare a bugetului local.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Cât avem încasat efectiv din taxe si
impozite?
Doamna director Iarca Violeta: Din taxe si impozite avem încasaţi 13.616.777 lei.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe : Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la Contul de execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2018, acesta
fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 3
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi actualizarea, după caz,
a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung.
Doamna director Iarca Violeta: Intră in domeniul public numai lucrările la care
există un proces verbal la terminare. Este vorba despre spital, deci există procesul verbal de
terminare a lucrărilor şi ar trebui să preluăm în domeniul public valoarea acestor lucrări.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: La ce am făcut noi anul trecut prin
ADP şi prin investiţii nu am avut proces verbal al lucrărilor? Nu am avut nici o lucrare?
Doamna director Iarca Violeta: Ba da, poate că o să urmeze într-o alta şedintă. Încă
nu s-a făcut recepţia finală.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la modificarea şi actualizarea, după caz, a inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Câmpulung , fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 4
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la modificarea contractului de
concesiune nr. 5394 / 15.03.2000 încheiat cu SC EDILUL CGA SA.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 5394 / 15.03.2000 încheiat cu SC
EDILUL CGA SA, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri – dl. consilier
David B. A. şi dl. consilier State I.
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Punctul 5
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobare cofinanţare realizare
obiectiv de investiţie "Bloc locuinţe sociale" – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung.
Se doreste prezentarea proiectului.
Domnul Bălăşcan Sorin: S-a identificat o sursă de finanţare prin programul
administrării şi dezvoltării pentru construcţia de locuinţe sociale. Acest program nu
finanţează o serie de lucrări, ca sistematizare verticală, asigurare de utilităţi, drumuri, alei,
parcări, lucrări care ne revin nouă.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae - Dumitru: Care este suma ?
Domnul Bălăşcan Sorin: 3.613.000 mii lei fără TVA. Este o sumă estimativă, după
licitaţie se poate afla suma exactă.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Există posibilitatea financiară de a
susţine acest proiect?
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Fără să fi avut o discuţie
temeinică, serioasă, pe noul buget, să venim acum să vorbim despre asta mi se pare
irelevant. Unde este bugetul, unde sunt banii? De unde ştim noi că această sumă poate să
fie alocată dacă nu ştim ce buget avem? Avem sute de locuinţe sociale în oraş nefolosite.
Doamna director Iarca Violeta: Prin adoptarea acestei hotărâri nu este vorba de
alocare bugetară în sensul de a prevede credite bugetare pe anul 2019, este vorba despre
obţinerea unei hotărâri a consiliului local necesară la depunerea acestui proiect în vederea
obţinerii unei finanţări. Este vorba despre un angajament că participăm cu finanţarea
lucrărilor care ne revin nouă în situaţia în care acest proiect de finanţare va fi aprobat.Nu
înseamnă că toţi banii trebuie să îi prevedem pe bugetul anului 2019 şi nici nu se ştie
momentul când se va semna contractul de finanţare, deci numai după aceea putem vorbi de
alocarea bugetară ca şi creditele bugetare.
Domnul consilier State Ionel: Urmărind conferinţa de presă a domnului primar, s-a
spus acolo că nu avem bani din excedent. Când am mai avut noi o investiţie cu cofinanţare
20%? Eu îmi amintesc că nu am depăşit niciodată 10%. Ca şi sursă de finanţare, pentru un
bloc social, mi se pare enorm de mult 40 de miliarde numai partea noastră, cred că se poate
face lucrarea numai cu banii ăstia, fără a primi finanţare de la Minister. Restul banilor nu
ştiu unde se vor regăsi. Acest bloc este unul de lux din punctul meu de vedere.
Domnul consilier Mănescu Emilian Silviu: Vreau să o întreb pe doamna director
dacă exista vreun studiu de oportunitate, dacă exista nişte documente în care oamenii, care
fac dovada că sunt cazuri sociale doresc aşa ceva şi dacă au posibilitatea să îşi plătească
măcar întreţinerea. Nu cumva este mai oportun să achiziţionăm de pe piaţa liberă aceste
apartamente? Acum este mult mai scump să construieşti decât să cumperi.Nu ştiu dacă
merită să investim atât pentru aceşti oameni.
Domnul consilier Cicu Sergiu – Valeriu: Ar trebui să reabilităm multele locuinţe
care sunt în paragină şi aparţin primăriei. Referitor la această hotărâre, doamna director a
spus că nu implică în acest moment alocarea unui sume. Va face obiectul unei alte hotărâri
suma respectivă?
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Doamna director Iarca Violeta: Cu siguranţă după ce se organizează licitaţia
publică.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Proiectul de hotărâre spune că se
aprobă cofinanţarea. Putem să facem o cofinanţare înainte de a aproba bugetul?
Doamna director Iarca Violeta: Creditele de angajament sunt altele faţă de creditele
bugetare. Noi în momentul de faţă nu o ducem pe buget.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Când formaţi bugetul o prindeţi acolo?
Vă aduc aminte că atunci când am votat indicatorii, s-a spus că nu va depaşi 2%
cofinanţarea. Ne-aţi spus că este o sumă prea mare, dar nu e problema noastră pentru că nu
dăm noi banii. Am două exemple de hotărâri de la două localităţi, un bloc făcut de oraşul
Mioveni care a făcut finanţare din bani proprii, 35 de apartamente pe care le-a vândut la
licitaţie şi nici un apartament nu a depăşit 20.000 lei. Nu ai cum să faci apartamente în
Municipiul Câmpulung cu 75.000 euro. Avem un raport de evaluare aprobat de noi
săptămâna trecută, unde am vândut un apartament într-un bloc vis-a-vis de locul unde vrem
să construim la 17.000 euro. Nu este legal să aprobăm o investiţie atata timp cât nu avem
bugetul făcut.
Domnul Staicu Gheorghe – Constantin: Propun să amânăm acest proiect de
hotărâre până la sosirea bugetului şi clarificarea tuturor problemelor.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Există un termen limită pentru
această hotarare a consiliului local?
Domnul Bălăşcan Sorin: Nu ştiu să existe.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Am un proiect de hotărâre votat în
2019 dintr-o altă localitate, 60 de locuinţe sociale la preţul total de 6.300.000 lei. Consider
că depăşim orice limită.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe propune amânarea proiectului de
hotărâre cu privire la aprobare cofinanţare realizare obiectiv de investiţie "Bloc locuinţe
sociale" – 50 apartamente, în Municipiul Câmpulung, aceasta este aprobata cu 14 voturi
pentru şi 4 împotrivă – dl. consilier David B.A., dl. consilier State I. , dl. consilier Ionescu
L.M. si dl. consiler Creţu C.C.
Punctul 6
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la completarea acordului de
asociere încheiat între Municipiul Câmpulung şi Asociaţia “Salvaţi Câmpulungul şi
Muscelul”.
Nu sunt discutii.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la completarea acordului de asociere încheiat între Municipiul Câmpulung şi
Asociaţia “Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, acesta se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4
abţineri – dl. consilier David B.A., dl. consilier State I. , dl. consilier Creţu C.C. si dl.
consilier Mănescu E.S.

Şedinţa ordinară 28 martie 2019
Pagina 5 din 12

Punctul 7
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobare
Regulament pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor
de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului Câmpulung.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Am stabilit că nu vom depaşi tarifele
Municipiului Piteşti. Rugămintea mea este ca astăzi să aprobăm cel mult aceleaşi preţuri
care sunt la Piteşti. Adică abonament lunar 200 lei/trimestru, 400 lei/semestru, tarif
rezervare persoane juridice 12 lei/zi.
Doamna Şerb Nicoleta: Abonamentul a rămas 120 lei/lună. Dacă citim art.19 alin
(3) observăm că deţinerea unui abonament de parcare nu presupune dreptul rezervării unui
loc de parcare. Tarifele nu au fost depăşite faţă de cele din Piteşti.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Dar am stabilit că rămânem pe
preţurile din Piteşti. Tarifele sunt depăşite 120 X 3 = 360 lei/3 luni.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Trebuie făcut abonament nu
rezervare, abonamentul neincluzând rezervarea locului de parcare.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Am observat că plata pe 30 de min
este de 1 leu iar prin SMS este puţin mai mult.
Doamna Şerb Nicoleta: Diferenţa o reprezintă comisionul firmei de telefonie
mobilă.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Vreau să introduceţi la capitolul
sancţiuni, pentru cei care deteriorează aparatele, amenda maximă. Pentru amplasarea
spaţiilor de parcare în spic, cineva să calculeze un unghi încât autovehiculele parcate să nu
depăşească axul drumului.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe supune la vot completarea tarifelor
cu 200 lei/3 luni, 400 lei/ 6 luni, acesta se aprobă cu unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe supune la vot completarea
regulamentului cu rezervarea locurilor de parcare pentru persoanele juridice, aceasta fiind
respinsă, 5 voturi pentru – dl. consilier David B.A., dl. consilier State I., dl. consilier
Ionescu L.M., dl. consilier Creţu C.C., dl. Mănescu E.S. şi 13 voturi împotrivă.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobare Regulament pentru parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi
exploatarea locurilor de parcare cu plată situate în zona centrală a Municipiului
Câmpulung, acesta se aprobă cu unanimitate.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Sunt trecute şi locurile de parcare,
schiţa? Câte locuri avem?
Domnul consilier State Ionel: Să vină dl. director de la ADP să ne răspundă.
Domnul director ADP: Sunt 249 de locuri. A fost un proiect în derulare şi s-au
marcat conform proiectului.
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Punctul 8
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la transferul autorizaţiei de taxi
cu indicativul 021.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Este vorba despre decesul titularului
de contract şi preluarea autorizaţiei de către fiu.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: În principiu sunt de acord, aş vrea să
întreb câte s-au transferat în ultimii doi ani?
Doamna consilier Bădescu Andreea – Nora: Nu au mai fost transferuri prin
consiliul local.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Aş vrea să vă aduc aminte că în
urmă cu câţiva ani, s-a invocat un număr foarte mare de autorizaţii şi ar fi trebuit să scadă
aşa că la propunerea primarului şi a tuturor s-a decis că ieşirile naturale sunt soluţia. Prin
urmare nu cred că este posibil ca aceste drepturi să fie moştenite, atâta vreme cât noi am
hotărât să nu facem aşa ceva.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Pe de altă parte s-au transferat zeci de
buline ilegal, acum când vine acest domn şi vrea să facă acest lucru legal noi ne luăm de el.
Domnul consilier State Ionel: Ştiţi foarte bine ce fel de maşini circulă în regim de
taxi în Câmpulung, numai rable. Omul acesta are maşină nouă, vrea să muncească. Sunt
persoane care au câte 15-20 de taxiuri.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la transferul autorizaţiei de taxi cu indicativul 021, acesta se aprobă cu 17 voturi
pentru şi 1 vot împotrivă – dl. consilier Dumitrescu N.D.
Punctul 9
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea
dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 30 mp pe care este amplasată
construcţia existentă (chioşc metalic), situat în Municipiul Câmpulung, strada Piaţa
Jurământului, nr. 1, judeţul Argeş în favoarea SC SALF SRL.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la prelungirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 30 mp pe
care este amplasată construcţia existentă (chioşc metalic), situat în Municipiul Câmpulung,
strada Piaţa Jurământului, nr. 1, judeţul Argeş în favoarea SC SALF SRL pe termen de 15
ani, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 10
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unei cereri de
trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpulung a
bunurilor imobile situate în Municipiul Câmpulung, strada Traian, nr. 223, judeţul Argeş.
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Doamna secretar Simion Ramona: În 2008 o societate a fost în insolvenţă şi s-a
ajuns ca şi Cantina ARO să fie luată de către statul român. Ministerul Finanţelor Publice, la
solicitarea noastră, ne-a informat că dacă se doreşte trecerea în domeniul public al
Municipiului Câmpulung în scpoul închirierii, concesionarii, trebuie să facem o cerere
către ei. În 2008, noi am mai dat o hotărâre în care am făcut preluarea în administrare. Cei
de la Minister ne-au spus că nu se poate face preluarea în administrare ci trecerea din
domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpulung într-un anumit
scop.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea transmiterii unei cereri de trecere din domeniul public al statului în
domeniul public al Municipiului Câmpulung a bunurilor imobile situate în Municipiul
Câmpulung, strada Traian, nr. 223, judeţul Argeş , acesta se aprobă cu 17 voturi pentru si 1
abţinere – dl. consilier David B.A.
Punctul 11
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea
dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 16 mp, pe care este amplasată
construcţia existentă (chioşc metalic) situat în Municipiul Câmpulung, str. Piaţa
Jurământului, nr. 1, judeţul Argeş, în favoarea PFA IORDACHE RODICA.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la prelungirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă de 16 mp, pe
care este amplasată construcţia existentă (chioşc metalic) situat în Municipiul Câmpulung,
str. Piaţa Jurământului, nr. 1, judeţul Argeş, în favoarea PFA IORDACHE RODICA ,
acesta se aprobă cu 17 voturi pentru si 1 abţinere – dl. consilier David B.A.
Punctul 12
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobare încheiere contract de
concesionare directă pentru terenul aferent construcţie – chioşc metalic (construcţie
provizorie) situat în Municipiul Câmpulung, strada I. C. Brătianu, nr. 7, judetul Argeş.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobare încheiere contract de concesionare directă pentru terenul aferent
construcţie – chioşc metalic (construcţie provizorie) situat în Municipiul Câmpulung,
strada I. C. Brătianu, nr. 7, judetul Argeş, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 13
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Administarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Câmpulung.
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Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Ce modificări s-au făcut faţă de
organigrama veche?
Doamna Stoica Mirela: Organigrama nouă este la fel ca cea veche, nu a implicat
nimic în plus, serviciul administrativ resurse umane s-a desfiinţat şi s-a infiinţat serviciul
întreţinere spaţii verzi, asta pentru o mai bună organizare. S-au mai format mici
compartimente, care nu implică alte cheltuieli, pentru o mai bună grupare.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: ADP-ul în momentul de faţă
funcţionează după organigrama veche sau cea nouă?
Doamna Stoica Mirela: După cea veche, până la aprobarea celei noi.
Domnul consilier Creţu Constantin Cristinel: Dacă se merge pe organigrama veche,
aveţi în vedere să trimiteţi un al doilea om la baza sportivă de la stadion?
Doamna Stoica Mirela: Dacă vă uitaţi pe organigrama nouă, veţi vedea că este un
compartiment la stadion format din două persoane.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Am văzut că pe statul de funcţii s-au
modificat şi oamenii. Noii şefi se fac prin numire sau se fac prin concurs?
Domnul director ADP: Sefii se numesc prin decizie internă.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Este legal?
Doamna secretar Simion Ramona: Da, dacă se face o reorganizare şi nu se schimbă
fişa postului sau încadrarea.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Mai am o singură rugăminte ca pe
ştatele de funcţii şi pe organigramele instituţiilor din subordinea primăriei şi a consiliului
local să fie şi acordul inspectorului de resurse umane de la primărie cu semnătura.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de
Administarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Câmpulung, acesta fiind aprobat
în unanimitate de voturi.
Punctul 14
Se pune în discuţie raportul de activitate al Serviciului Public de Administarea
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Câmpulung pe anul 2018.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Singura mea rugăminte este ca raportul
de anul viitor, să fie modificat faţă de cele din anii trecuţi.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: La cimitirul Flămânda, care este în
administrarea ADP – ului, exista mai de mult un clopot. Aş vrea să luaţi în calcul
achiziţionarea altui clopot pentru că cimitirul în momentul de faţă depinde de Biserica
Flămânda şi sunt momente în care este necesar un clopot acolo.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae - Dumitru: Eu am o recomandare pentru
domnul director. Municipiul Câmpulung are foarte mari rezerve pentru a face asfaltările
interne şi nu suntem nevoiti să contractăm firme. Cereţi aprobarea consiliului pentru a
prevedea câteva investiţii pentru achiziţionarea utilajelor necesare. Costurile reparaţiilor pe
care dumneavoastră le puteţi face sunt cu siguranţă mai ieftine cu 50%.
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Punctul 15
Proiect de hotărâre cu privire la concesionare teren (păşune) situat în Municipiul
Câmpulung, punctul Loturi.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Ce propuneri aveţi pentru termenul
de concesionare?
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Eu propun ca termenul de concesionare
să fie de 7 ani.
Domnul viceprimar Blidaru Mărgărin – Şerban: Eu propun 10 ani.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: De la ce preţ pleacă metrul?
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Nivelul minim al redevenţei este de
258 lei / ha.
Doamna secretar Simion Ramona: La nivelul anului trecut, contractul s-a ridicat la
520 lei/ ha/an aşa că propun ca preţul minim cu care să plecăm să fie cel stabilit la nivelul
anului 2018 - 2019 în contract.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Data trecută tot pe 10 ani a fost făcut
contractul?
Doamna secretar Simion Ramona: Nu, atunci s-a mers pe 5 ani, dar acum
Ordonanţa 34/2013 ne spune că putem merge între 7 şi 10 ani.
Domnul consilier State Ionel: Atunci să mergem pe termenul de 7 ani, poate mai
creşte preţul.
Doamna secretar Simion Ramona: Oricum redevenţa va fi actualizată.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot termenul de 10 ani cu
privire la concesionare teren (păşune) situat în Municipiul Câmpulung, punctul Loturi,
acesta se aprobă cu 14 voturi pentru si 4 abţineri.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu privire la concesionare teren (păşune) situat în
Municipiul Câmpulung, punctul Loturi, acesta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Punctul 16
Se pune in discuţie următorul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor
conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate începând cu data
de 01.04.2019.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce
vor fi aplicate începând cu data de 01.04.2019, se aprobă cu 16 voturi pentru si 2 abţineri –
dl. consilier David B.A., dl. consilier State I.
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Punctul 17
Se ia in discuţie solicitarea Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” cu privire la
acordarea unui sprijin financiar pentru deplasarea echipei Watt’s App la Campionatul
Mondial de Robotică, Detroit, USA în sumă de 8000 euro.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Doamna director, de unde se dau banii
aceştia?
Doamna director Iarca Violeta: Banii se pot aloca şi din sponsorizări şi din bugetul
local.
Domnul preşedinte de şedinţă Sîrbu Gheorghe: Supun la vot solicitarea Colegiului
Naţional „Dinicu Golescu” cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru deplasarea
echipei Watt’s App la Campionatul Mondial de Robotică, Detroit, USA în suma de 8000
euro, se aprobă cu unanimitate de voturi.
Punctul 18 Diverse
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Sensul unic de la BCR în jos, pe strada
Brâncoveanu, sens unic dat printr-o hotărâre de consiliu, s-a modificat nelegal în dublu
sens. Să se facă dublu sens legal, cu hotărâre de consiliu.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: În ce fază sunt lucrările de pe
Bulevard? Au fost licitate? Cănd încep? În legătură cu închirierea bulevardului, există o
hotărâre de consiliu în care domeniul public se poate închiria doar cu acordul consiliului
local. Vă rog să ne faceţi un raport cu câti bani s-au strâns din chirie şi cât s-a cheltuit pe
utilităţi. Cu ce acord s-a închiriat stadionul Municipal şi cât s-a luat pe chirie? La fel şi
stadionul, trebuia închiriat cu acordul consiliului local. Fiind în campanie electorală, am
văzut că au început să se pună benere pe bulevard. Este legal acest lucru?
Doamna secretar Simion Ramona: Vom verifica care sunt condiţiile în care se pot
monta.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Mai am o problemă şi anume vreau să
ştiu cine este directorul GAL-ului, cum funcţionează, să se facă un raport cu toate detaliile.
Domnul consilier Stanciu Marin: Mentenanţa pentru camerele care funcţionează
sau nu în Municipiul Câmpulung trebuie să fie făcută, să se aloce bani din bugetul local
pentru asta.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Să se pună pe portalul primăriei
proiectul de modernizare a Municipiului Câmpulung.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Hotărârea consiliului în legatură cu
mutarea Poliţiei locale la Şcoala nr. 5 nu a fost încă pusă în practică.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: A existat o sesizare din partea Bisericii
Sfântul Ilie pentru montarea unei lămpi şi se pare că s-a înţeles greşit. Cei care se ocupă de
asta, doar au verificat lampa existentă. Vă rog, să se mai monteze încă o lampă pe stâlpul
existent. Turnul Bărăţiei este într-o stare de degradare foarte mare. Să se ia in calcul
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reabilitarea lui cât mai rapid. Ultima problemă este când se va pune în aplicare hotărârea de
consiliu în care trebuie dărâmată şi desfinţată staţia de autobuz din centrul Municipiului
Câmpulung?
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: O rog pe doamna director Iarca
Violeta, să ne prezinte data viitoare un raport cu procedura de licitaţie a pieţei Vişoi şi
contractul încheiat.
Domnul consilier Băjan Cornel: Îl rog pe domnul consilier David B.A. să vină şi
dânsul la comisia de licitaţii.
Domnul preşedinte de consiliu Sîrbu Gheorghe: Rog să se schimbe becul de pe
strada Nicolae Iorga care nu funcţionează.
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
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