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Consiliul Local al Municipiului  
Curtea de Arges  

 
 
 
 

Sunt prezenti domnii consilieri: Andreescu Gheorghe, Badescu Nicolae – Razvan, Chefani Jean, Dabija Bogdan – Alexandru, 
Deaconu Marius, Dicu Maria, Dumitrache Stefan, Georgescu Doru,  Marinescu Ion – Madalin, Molea Gheorghe, Oreviceanu Emelian, 
Paunescu Ion – Petre, Popescu Marius – Viorel, Radutu Babet Ana, Roventa Ana – Maria, Serban Ion, Stancu Alexandra – Loredana, 
Jubleanu Gabriel – viceprimar.  (18) 

Este absent domnul Mitrofan Cristian (1) 
Presedintele de sedinta, domnul Dumitrache Stefan, supune la vot ordinea de zi care cuprinde: 
1.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale inregistrate/neinregistrate 

in domeniul public al municipiului Curtea de Arges. 
2.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 40/2018 privind modificarea și 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999.  
3.PROIECT DE HOTARARE cu privire la inscrierea definitiva in domeniul privat al municipiului Curtea de Arges   a terenului in 

suprafata de 957 mp. 
Ordinea de zi prezentata este votata in unanimitate  - 18 voturi pentru. 
Se prezinta primul punct: “PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale 

inregistrate/neinregistrate in domeniul public al municipiului Curtea de Arges”. 
Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul de hotarare. Precizeaza ca toate cele trei puncte se leaga de 

depunerea de proiecte europene. 
Domnul Serban Ion intreaba daca valorile  estímative ale lucrarilor pe mp transmise de SC Alfa Con Srl, corespund in medie 

cu  ceea ce face SPGC. 
Domnul primar raspunde ca nu au legatura cu SPGC,  acestea sunt preturi de piata, preturile cu care se opereaza la licitatii. 
Domnul Georgescu Doru intreaba de cine sunt semnate proiectele de hotarare. 
Domnul primar raspunde ca domnul secretar este in concediu, iar proiectele sunt semnate de consilierul juridic Zarioiu Janina. 
Nu mai sunt intrebari. Presedintele de sedinta supune la vot proiectul in forma prezentata. Este aprobat in unanimitate – 18 

voturi pentru. 
Punctul 2 supune aprobarii: “PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 

40/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999”.  
Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul de hotarare. Precizeaza ca asa cum a mai spus, pe masura ce ies 

cadastrele mai intervin modificari. 
Domnul Serban Ion observa ca este o anexa la hotarare si intreaba ce este cu ea. 
Doamna consilier juridic Zarioiu Janina arata ca in anexa sunt pozitii noi introduce in domeniul public, pozitii care nu au fost 

prinse pana acum.  
Domnul Serban Ion intreaba daca mai sunt bunuri cu valorile mici. 
Doamna Zarioiu Janina precizeaza ca au fost evaluate. 
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata. Este aprobat in unanimitate – 18 voturi 

pentru. 
Se prezinta ultimul punct privind: “PROIECT DE HOTARARE cu privire la inscrierea definitiva in domeniul privat al 

municipiului Curtea de Arges   a terenului in suprafata de 957 mp.” 
Domnul primar arata ca prin hotarare se ia act de renuntarea la dreptul de proprietate de catre SC Confarg SA, asupra 

terenului in suprafata de 957 mp.  
Domnul Deaconu Marius il intreaba pe domnul primar daca s-a interesat de terenul de sub scoala si daca a discutat aceasta 

problema cu domnul Craciunescu. 
Domnul primar arata ca intr-o discutie amicala cu domnul Vernel Craciunescu, s-a exprimat ca l-ar ceda si pe acela, dar sunt 

lucruri care nu trebuie fortate. 
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata. Este aprobat in unanimitate – 18 voturi 

pentru. 
Presedintele de sedinta, domnul Dumitrache Stefan, declara sedinta inchisa. 

 
 

          Presedinte de sedinta                                                                            Secretar Municipiu   
                        DUMITRACHE STEFAN                                                         CHIRCA RADU 

 
 
     Intocmit/Red. R.R.-1 ex.  
     

Curtea de Arges –  21 mai 2018 

 

 

PROCES VERBAL 
Incheiat in sedinta  de indata a Consiliului Local     

 din data de 21 Mai 2018  

 


