JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30 mai 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung, convocată prin Dispoziţia nr. 215 din 24.05.2019
La şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 19 consilieri în funcţie.
Doamna consilier Dumitrescu Anca – Florentina, domnul consilier Băjan Cornel şi domnul
consilier Mănescu Emilian Silviu, lipsesc motivat.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe o propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna
consilier Stămoiu Estera.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Sîrbu Gheorghe, aceasta fiind
aprobată în unanimitate de voturi.
Preşedinte de şedinţă este aleasă doamna consilier Stămoiu Estera.
Ordinea de zi a şedinţei este:
1. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare ( proces verbal
şedinţă ordinară 25.04.2019).
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum
şi a taxelor speciale pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului
Câmpulung pe anul 2019.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţii a
Municipiului Câmpulung în Municipiul Popovo, Bulgaria.
5. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea poziţiilor 132 din Anexa nr. III şi
IV la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 29 din
31.08.1995 privind constituirea domeniului public şi privat al Municipiului
Câmpulung.
6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local nr. 72 din 23.09.1999 privind însuşirea bunurilor aparţinând domeniului
public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate şi
darea în administrarea instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru
proiecte/programe sportive.
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8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2019
al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Câmpulung
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcţii şi organigramei
Casei de Cultură Tudor Muşatescu.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale la nivelul Municipiului Câmpulung pentru perioada 2019-2023.
11.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe sociale.
12.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de SC
EDILUL CGA SA
13.Diverse.
Se completează ordinea de zi, cu o informare din partea compartimentului
urmabism cu privire la atribuirea locurilor de parcare, împreună cu centralizatorul şi schiţa
locurilor de parcare inventariate.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Vă rog să-mi permiteţi, să fac o
scurtă intervenţie înaintea începerii lucrărilor de astăzi, având în vedere stadiul destul de
urgent al lucrurilor puse în discuţie astăzi, la Inspectoratul Şcolar Judeţean cu directorii
unităţilor şcolare. Ca urmare a unui ordin, dat în data de 28.05.2019 de către Ministerul
Educaţiei Naţionale, au fost solicitaţi să se prezinte astăzi, toţi directorii unităţilor şcolare,
în vederea diminuării numărului de clase la unităţile şcolare. Cred că este cazul, să luăm o
decizie de comun acord la nivel de Câmpulung, în ceea ce priveşte numărul claselor.
Domnul primar: Vom face o întâlnire de îndată pentru această problemă.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Nu, va trebui să facem o
întâmpinare către Inspectoratul Şcolar deoarece în luna ianuarie, s-a dat cifra de
şcolarizare, fiecare unitate şcolară ştiind că primeşte un anumit număr de clase, iar în urma
ordinului din 28.05.2019, am fost informaţi că s-au luat clase de la liceu. Fiecare unitate
şcolară, şi-a prezentat deja oferta cu numărul de clase primite iniţial în luna ianuarie. De
exemplu la Dinicu Golescu s-a luat o clasă, iar la liceul Dan Barbilian la fel.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Eu cred că este un subiect care
necesită o dezbatere mai pe larg.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Este un ordin dat de Ministru, nu sa publicat in Monitorul Oficial, dar astăzi la ora 12 directorii au fost chemaţi pentru a fi
înştiinţaţi că se vor lua aceste clase.
Domnul consilier Staicu Gheorghe – Constantin: Liceele au susţinut probe de
aptitudini, s-au declarat admişi copiii conform cifrei de şcolarizare, ce se întâmplă cu
aceştia?
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Nefiind publicat în Monitorul
Oficial, în acest moment este neaplicabil şi se poate interveni.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: De aceea spun că este foarte urgent,
trebuie să luăm o decizie în urma acestor discuţii şi să facem o solicitare către Inspectoratul
Şcolar.
Domnul consilier Staicu Gheorghe – Constantin: Clasele care s-au luat de la liceele
teoretice se regăsesc la liceele profesionale?
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Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Este posibil să se regăsească, dar nu
la noi aici.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Nu se regăsesc.
Domnul primar: Am înţeles, vom lua legătura cu Inspectoratul Şcolar.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot ordinea de zi a
şedinţei, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi.
Punctul 1
Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare (proces verbal
şedinţă ordinară 25.04.2019).
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot punctul 1 al ordinii de
zi şi anume procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.04.2019, acesta fiind
aprobat în unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cicu Sergiu – Valeriu: Vreau să vă informez că sunt în timpul
desfăşurării celei de-a 7 ediţie a Festivalului ,,Stars of Song”, drept pentru care, vă spun că
am studiat toate materialele, sunt de acord cu ele şi vă rog să-mi permiteţi să mă retrag.
Punctul 2
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020.
Domnul primar: În principiu au crescut taxele cu coeficientul de inflaţie al anului
2018. Trebuie să decideţi dacă la impozitul pe clădirile deţinute de persoanele juridice şi
fizice, mergem pe acelaşi ca anul trecut pentru că este o creştere mai mare.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Este vorba despre art. 460 Calculul
impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice, unde se propune o creştere de
0.2%.
Domnul primar: Am avut anul trecut o discutie pe acest coeficient, că este de la
0.08% la 0.2% şi propun să rămânem pe aceleaşi tarife ca anul trecut, la fel şi pentru
persoanele fizice.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Eu consider că, impozitele şi taxele
sunt mai mult mărite decât cu inflaţia. Vă rog să ne spuneţi, ce înseamnă acest coeficient
de 0.09 %.
Doamna Iarca Violeta: Valorile impozabile sunt cele care se indexează, procentul
nu se indexează cu indicele de inflaţie. Valoarea impozabilă este valoarea care se aplică pe
mp pentru fiecare suprafaţa de clădire. Se înmulţeşte suprafaţa clădirii cu valoarea
impozabilă, iar această valoare impozabilă a suferit o majorare ca urmare a aplicării
inflaţiei. Asupra acestei valori impozabile, care se determină, se înmulţeşte procentul
stabilit prin lege care este între 0.08 % şi 0.2 %. Propunerea noastra a fost de 0.09%, anul
trecut a fost 0.085%. De exemplu la un apartament de 50 mp situat în zona A, impozitul pe
2019 a fost de 125 de lei, iar impozitul pe 2020 influenţat de indicele de inflaţie ajunge la
131 de lei. Adică, în situaţia în care am majora procentul de la 0,085% la 0,09% am avea
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un impozit de 137 de lei. Este o creştere de 6 lei pentru că cealaltă diferenţă de 6 lei ne
obligă legea să o aplicăm.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Nu ne obligă nimeni să mărim mai
mult decât inflaţia.
Doamna Iarca Violeta: Da, a fost o propunere.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Este obligatoriu să mărim cu inflaţia
anual?
Doamna Iarca Violeta: Da, este obligatoriu. Ordonanţa 114 spune că, acolo unde nu
se adoptă hotărârea pentru stabilirea impozitelor şi taxelor, pentru anul următor, Organul
Fiscal Local poate să aplice direct inflaţia la valorile maxime din lege. Noi nu am mărit cu
coeficientul maxim.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Pentru clădirile rezidenţiale aflate în
proprietate sau deţinute de persoanele juridice, se propune aplicarea cotei de 0,2%. Ce
înseamnă 0,2 % faţă de 0,08%?
Doamna Iarca Violeta: 0,2% este procentul care se aplică la valoarea impozabilă a
unei clădiri, care se află în proprietatea persoanelor juridice, în baza unui raport de
evaluare. Valoarea impozabilă la cladirile pentru persoanele juridice, ne-o da raportul de
evaluare şi în funcţie de valoarea din raport aplicăm procentul pe care dumneavoastră
trebuie sa îl decideţi.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Cât a fost anul trecut?
Doamna Iarca Violeta: Anul trecut, a fost 0,11% şi anul acesta propunem 0,2%.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Persoanele juridice sunt singurele care
aduc bani la bugetul local.
Doamna Iarca Violeta: Persoanele juridice deţin proprietăţi folosite în scop
rezidenţial cât şi nerezidenţial. Majorarea s-a adresat numai la acele clădiri aflate în
proprietatea persoanelor juridice, care sunt utilizate în scop nerezidenţial.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Vreţi să mergeţi la persoanele juridice
la maxim.
Domnul primar: Nu a-ţi fost atent la ce v-am propus mai înainte şi anume să
rămânem la valorile stabilite anul trecut, la care aplicăm coeficientul de inflaţie.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Adică toate taxele şi impozitele se vor
mări doar cu coeficientul de inflaţie?
Domnul primar: Da, pentru clădiri şi terenuri.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: La impozitele şi taxele pe terenuri am
avut pe zona A valoarea impozabilă 7553 lei în 2018, 7651 lei în 2019 şi acum avem 8003
lei. De ce este diferenţa aşa mare?
Doamna Iarca Violeta: La suma de 7553 lei, s-a aplicat anul trecut indicele de
inflaţie de 1,3 din 2017 şi după aceea s-a aplicat 4,6% şi am ajuns la 8003 lei.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: La teren cu construcţii de ce nu ne daţi
cotele minime şi maxime ca în fiecare an?
Doamna Iarca Violeta: Între 6042 lei şi 15106 lei.
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Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Propunerea noastră, a PNL- ului este să
se mărească toate taxele pe 2020 doar cu inflaţia. Doamna Iarca, cât preconizaţi că se va
încasa în plus la bugetul local cu noile taxe?
Doamna Iarca Violeta: Nu încasăm nimic în plus deoarece masa impozabilă a
scăzut.
Domnul primar: Propun să rămânem pe aceleaşi tarife ca anul trecut la persoanele
juridice, prin aplicarea unei cote de 0,11%, adică să crească doar cu coeficientul de inflaţie
al anului 2018.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul
2020 , cu amendamentul făcut de domnul primar, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru şi
4 voturi împotrivă – dl consilier David Bogdan – Angelin, dl consilier State Ionel, dl
consilier Ionescu Lucian – Mihai si dl consilier Creţu Constantin – Cristinel.
Punctul 3
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Câmpulung pe anul 2019.
Doamna Iarca Violeta: Spitalul Municipal şi Spitalul TBC, au solicitat introducerea
în buget a unor sume pentru un proiect din fonduri externe nerambursabile, care nu au fost
prevăzute. Pe partea de activitate proprie, ca urmare a încasării unor sume din valorificarea
unor bunuri, să achiziţionăm parcometre.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Când s-a făcut bugetul local luna
trecută, nu s-a ştiut că trebuie să cumpărăm parcometre?
Domnul primar: Nu am ştiut valoarea acestor parcometre, după ce am aflat
valoarea, am venit cu sursele necesare.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: De unde am luat aceşti bani?
Doamna Iarca Violeta: Din valorificarea unor bunuri. Vânzarea unor bunuri din
domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale.
Domnul primar: S-au vândut 2 apartamente şi un teren.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2019, fiind
aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 4
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei
delegaţii a Municipiului Câmpulung în Municipiul Popovo, Bulgaria.
Domnul primar: Propunerea mea este să meargă trei consilieri.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţii a Municipiului Câmpulung în Municipiul
Popovo, Bulgaria, urmând ca cei trei reprezentanţi care doresc să meargă să îşi manifeste
voinţa, fiind aprobat în unanimitate de voturi.
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Punctul 5
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea poziţiilor 132 din
Anexa nr. III şi IV la HCL nr. 29 din 31.08.1995 privind constituirea domeniului public şi
privat al Municipiului Câmpulung.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Înţeleg că există o hotărâre din 1995, în
care a fost înregistrată o suprafaţă, în 2004 a existat o vânzare – cumpărare între
Municipiul Câmpulung şi un proprietar, iar acum am descoperit că suprafaţa este mai mare.
Doamna secretar Ramona Simion: La momentul vânzării, nu s-au efectuat aceste
măsurători cadastrale. În urma efectuării acestor măsurători, în vederea stabilirii cotei
noastre, sa descoperit că este o suprafaţă mai mare.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Deci nu vorbim de suprafaţa care a fost
vândută?
Doamna secretar Ramona Simion: Nu, vorbim per total de imobilul din str. Matei
Basarab nr. 117 şi terenul de sub construcţie, care este în indiviziune cu persoana care a
cumpărat clădirea, iar restul terenului este al nostru.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Adică facem o completare la domeniul
public al Municipiului Câmpulung.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la actualizarea poziţiilor 132 din Anexa nr. III şi IV la HCL nr. 29 din
31.08.1995 privind constituirea domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung,
fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 6
Se ia în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la completarea anexei la HCL nr.
72 din 23.09.1999 privind însuşirea bunurilor aparţinând domeniului public al
Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în contabilitate şi darea în administrarea
instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.
Doamna secretar Ramona Simion: Este vorba despre cabina portarilor de la Spitalul
Municipal, care nu a fost cuprinsă în cadastrul iniţial.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Propun să se pună bariera pentru accesul
în curtea spitalului.
Domnul consilier Pană Florin: Intrarea în Spitalul Municipal nu este cu taxa şi nici
nu va fi.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la completarea anexei la HCL nr. 72 din 23.09.1999 privind însuşirea bunurilor
aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpulung, înregistrarea acestora în
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contabilitate şi darea în administrarea instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Campulung, fiind aprobat în unanimitate de voturi.

Punctul 7
Se pune în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Ce se întâmplă cu hotărârea de consiliu
pe care am dat-o luna trecută?
Doamna Ungureanu Iuliana: Se va abroga. Îşi va înceta aplicabilitatea deoarece s-a
modificat legislaţia. Prin acea hotărâre doar s-au desemnat consilierii, care fac parte din
comisia de selecţie şi repartizarea sumelor, nu s-a aprobat regulamentul.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Eu consider că întâi trebuia să abrogăm
hotărârea de consiliu de luna trecută.
Domnul consilier State Ionel: Acolo am votat vechiul regulament şi vechea
comisie.
Doamna Ungureanu Iuliana: În proiect se specifică că îşi încetează aplicabilitatea
orice alta dispoziţie contrară.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe: În lege se spune că toate actele normative, care
contravin hotărârii respective se abrogă.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la
bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru proiecte/programe sportive, fiind aprobat
în unanimitate de voturi.
Punctul 8
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de
lucrări pe anul 2019 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Câmpulung.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Îmi pare rău că nu este şi domnul
director Pătru Nicolae, deoarece vreau să-l felicit pentru activitatea din ultimele două
săptămâni şi sper că, această activitate nu a fost intensă doar pe perioada campaniei.
Domnul primar: Activitatea nu are legătură cu campania.
Domnul consilier Sîrbu Gheorghe: Referitor la acest program, suntem aici mai
mulţi care am gestionat această activitate şi ştim că acest program suferă modificări pe
parcursul anului. Important este că oamenii îşi fac treaba, se lucrează, dar trebuie să
încercăm să-i responsabilizăm şi pe oamenii aceia care de exemplu, nu tund iarba din faţa
casei şi asteaptă să vină alţii să o facă.
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Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2019 al Serviciului Public de
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Câmpulung , fiind aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 9
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
statului de funcţii şi organigramei Casei de Cultură Tudor Muşatescu.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Rugămintea mea este ca cei care sunt
angajaţi la Casa de Cultură să lucreze acolo, nu în altă parte.
Domnul director Cioacă Liviu Florian: Activitatea culturală nu se desfăşoară întrun singur loc, oamenii sunt la treabă şi îşi fac treaba.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: În 2015 a fost introdusă pe ordinea de zi
preluarea clădirii Tudor Muşatescu, care este situaţia acestei clădiri în prezent?
Domnul primar: Din păcate suntem în aceeaşi situaţie, am solicitat să ni se cedeze,
la Institutul Naţional al Patrimoniului, proiectul care a fost în derulare.
Domnul consilier State Ionel: O condică de prezenţă există la Casa de Cultură?
Domnul director Cioacă Liviu Florian: Da
Domnul consilier State Ionel: Atunci cum poate un angajat să fie în acelaşi timp pe
o alta condică de prezenţă?
Domnul director Cioacă Liviu Florian: Eu nu am cum să verific ce fac ei în afara
orelor de serviciu.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea statului de funcţii şi organigramei Casei de Cultură Tudor
Muşatescu , fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 10
Se trece la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale la nivelul Municipiului Câmpulung pentru perioada 2019-2023.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Cât a costat această strategie?
Domnul director Bădiţa Cătălin: Aproximativ 15.000 lei.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Câte strategii de dezvoltare a
Municipiului Câmpulung avem?
Domnul primar: Avem o strategie generală a Municipiului, o strategie pentru
GALL şi asta este a treia.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Vă rog să ne transmiteţi şi nouă cele
trei strategii.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul
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Municipiului Câmpulung pentru perioada 2019-2023, acesta fiind aprobat în unanimitate
de voturi.
Punctul 11
Se ia în discuţia consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea unei
locuinţe sociale.
Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la repartizarea unei locuinţe sociale, acesta fiind aprobat în unanimitate de
voturi.
Punctul 12
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea profitului net
înregistrat de SC EDILUL CGA SA.
Nu sunt discuţii.
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Supun la vot proiectul de hotărâre
cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de SC EDILUL CGA SA, acesta este
aprobat cu 14 voturi pentru şi două abţineri – dl. consilier David Bogdan si dl. consilier
State Ionel.
Punctul 13 Diverse
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Vreau să o întreb pe doamna
director dacă toţi contractanţii cu Primăria Câmpulung au plăţile la zi.
Doamna Iarca Violeta: În acest moment, nu am o informaţie de la Serviciul
Impozite şi Taxe, că avem sume care nu sunt plătite la scadenţe. Voi cere o informare, dar
din câte ştiu eu, nu avem întârzieri la concesiuni.
Domnul consilier Dumitrescu Nicolae – Dumitru: Recent, a apărut acea lege a
pirateriei, chiar dacă la noi nu este cazul de UBER, este vorba de cei care fac activităţi de
taxi ilegale. Vă rog să luaţi legătura cu Poliţia pentru a face verificări. Toată activitatea de
taximetrie revine sub controlul I.S.C.T.R., prin urmare oamenii din serviciul public să
însoţească inspectorii I.S.C.T.R. în aceste activităţi.
Ultima problemă cu care intervin, pentru că se apropie Zilele Municipiului
Câmpulung revin cu rugămintea, ca pe lista propunerilor cetăţenilor de onoare să fie pus
domnul Dr. Copăescu.
Domnul primar: Avem un regulament în privinţa cetăţenilor de onoare, trebuie
depus dosarul cu propunerea până la cel târziu 30 iunie.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Să ne transmiteţi răspunsurile pentru
toate solicitările, făcute la punctul diverse în ultimele 3 luni. Domnul primar, aveti o
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promisiune făcută la Consiliul Local că rezolvaţi problema cu gazul la Negru Vodă 113, în
ce stadiu este?
Domnul primar: Nu am abandonat această promisiune, dar aştept proiectul tehnic.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Consiliul local avea vreun atribut la
acţiunea de scoatere la concurs, a postului de manager la Spitalul Municipal?
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Consiliul de administraţie este cel
care, organizează concursurile pentru ocuparea posturilor. Consiliul local a aprobat
regulamentul de oraganizare şi desfăşurare a acestui concurs, care cuprinde şi formarea
comisiei.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Eu personal, nu îmi asum comisia de la
spital.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: După ce s-a format comisia în urma
unor criterii, a fost validată de cineva?
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: De consiliul de administraţie.
Regulamentul stabileşte fiecare pas, pe care trebuie să îl facă consiliul de administraţie.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Cine a făcut parte din comisia de
concurs?
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Au fost formate două comisii şi
anume, comisia de concurs şi comisia de contestaţii. Comisiile sunt formate în mod
obligatoriu din membrii titulari şi supleanţi din consiliul de administraţie. Din comisia de
concurs a făcut parte domnul Cicu Sergiu, eu şi doamna de la Direcţia de Sănătate Publică.
Domnul consilier State Ionel: Şi comisia de contestaţii din cine a fost formată?
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Din doamna doctor Păun, domnul
doctor Prunoiu şi doamna Filip de la Direcţia de Sănătate Publică.
Domnul consilier State Ionel: Consiliul de administraţie ştie că un membru al
Consiliului Local, care era supleant, nu a fost înlocuit până la Comisia de Contestaţii?
Doamna preşedinte de şedinţă Stămoiu Estera: Nu înţeleg întrebarea. În momentul
în care, am făcut schimbarea unui membru din consiliul de administraţie, au intervenit
anumite situaţii obiective.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Domnul primar, vă rog să convocaţi o
şedinţă în care, să ne prezentaţi şi nouă proiectul acestei lucrări din centru. Totodată vrem
să vedem şi graficul de lucrări de la pod şi de la bulevard. Unde este depozitată şi în ce
cantitate piatra de Albeşti? Ce se întâmplă cu avaria de la semafor?
Domnul primar: Avaria de la semaforul din capătul bulevardului va fi rezolvată de
constructor.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Pe Valea Mărcuşi au fost trei avarii, de
cine sunt plătite aceste avarii? Am văzut că este reparată de Edilul.
Domnul primar: Edilul o repară şi îi dă deviz constructorului.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Vă mai rog să ne spuneţi ce sume au
fost plătite anul trecut pentru împrejmuirea locurilor de joacă.
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Există o hotărâre de consiliu prin care sa stabilit demolarea staţiei de maxi-taxi din centru, când se va întâmpla acest lucru?
Domnul primar: Va fi demolată, momentan am cerut eliberarea ei.
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Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Există o solicitarea din partea mai
multor părinţi, pentru repararea sălilor de sport de la Şcoala nr. 3 şi cred că şi de la Dan
Barbilian, unde atunci când plouă, picură şi în săli.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: Când se ajunge cu parcarea în zona
B9 - B17?
Domnul consilier Ionescu Lucian – Mihai: Eu consider că locurile de parcare ar
trebui inventariate cu număr unic.
Domnul consilier Creţu Constantin – Cristinel: La locul de joacă este o maşină
parcată de peste 2 luni.
Domnul primar: Legislaţia ne permite să ridicăm maşinile abandonate, iar Poliţia
Locală se va ocupa să le identifice.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: A fost făcut vreun contract pentru
locurile de parcare până acum?
Domnul primar: Nu. Sunt iniţiate câteva contracte, dar nu sunt semnate de mine.
Domnul consilier David Bogdan – Angelin: Avem un articol în hotărârea de
consiliu care spune că orice parcare este atribuită prin consiliul local. Există o parcare în
cartierul Grui care are trei asociaţii de locatari, la care din ele se dă parcarea.
Doamna Şerb Nicoleta: Parcările nu se dau pe asociaţii, se dau în funcţie de cereri,
în ordinea lor. După cum puteţi observa în informarea primită, în cartierul Grui, în zona
aferentă blocurilor S1, S2 şi S3 au fost inventariate un număr de 101 locuri de parcare, iar
în centralizatorul ataşat se vede că numărul solicitanţilor este mai mic decât numărul de
locuri de parcare destinate închirierii.
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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