
[1] 

 

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, Mitrofan Cristian, Molea Gheorghe, Oreviceanu Emelian, Paunescu Ion – Petre, Popescu Marius – 
Viorel, Radutu Babet Ana, Roventa Ana – Maria, Serban Ion, Stancu Alexandra – Loredana, Jubleanu Marian 
Gabriel - viceprimar. (19) 

Au intarziat trei consilieri locali. Un consilier a intrat in sala in timpul prezentarii primului punct al ordinii 
de zi,  al doilea in timpul prezentarii punctului cinci, iar al treilea  dupa votul acordat punctului cinci al ordinii de 
zi. 

Domnul primar anunta suplimentarea ordinii de zi cu  un punct ce prevede redistribuirea unor credite 
bugetare intre proiectele inscrise in Lista investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2018.  

Presedinta de sedinta, doamna Dicu Maria, prezinta ordinea de zi cu punctul nou introdus, ce 
cuprinde: 
1. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor  diplome. 
2. Aprobarea proceselor verbale incheiate in sedintele anterioare. 
3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor sali de clasa. 
4. PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea categoriei unui drum. 
5. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii la Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2018. 
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Piete, 
Targuri si Oboare pentru anul 2018. 
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramelor si a statelor de functii pentru anul 2018 la 
aparatul de specialitate al primarului, la aparatul permanent al consiliului local si la serviciile publice fara 
personalitate jurídica. 
8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in scopul extinderii unei 
constructii. 
9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea redistribuirii unor credite bugetare intre proiectele inscrise in 
Lista investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2018. 
10. DIVERSE 

Se supune la vot  ordinea de zi asa cum a fost prezentata. Este aprobata in unanimitate – 16 voturi 
pentru. 

Se inscriu la punctul “Diverse” domnii Marinescu Madalin si Molea Gheorghe, iar din sala trei cetateni: 
Marin Ion, Tuta Ambrozie, Fonfoneata Nicolae. 

Se prezinta primul punct: “PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor  diplome.” 
In sala a intrat domnul Serban Ion, numarul consilierilor prezenti fiind 17. 
Se supune la vot proiectul si este aprobat in unanimitate – 17 voturi pentru. 
Urmeaza momentul festiv in care se confera Diploma de Recunostinta si un buchet de flori la împlinirea 

a peste 50 de ani de căsătorie  familiei – sot si sotie: 
-STOICA ALEXANDRU si MARIA – Str. Mestesugari, nr. 1. 
Punctul 2 supune aprobarii procesele verbale incheiate in sedintele anterioare. 
Nu sunt observatii, procesele verbale ale sedintelor din datele de 23.02.2018, 27.02.2018, 01.03.2018, 

05.03.2018, 09.03.2018, 20.03.2018 sunt aprobate cu 17 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 privind: “PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea inchirierii prin licitatie 

publica a unor sali de clasa.” 

PROCES VERBAL 
Incheiat in sedinta  ordinara a Consiliului Local     

 din data de 27 Martie 2018 
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Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul. 
Domnul Serban Ion doreste sa stie cine plateste utilitatile. 
Doamna Dicu Maria arata ca o scoala postliceala de farmacie a solicitat inchirierea salilor de clasa, iar 

utilitatile vor fi luate din sumele incasate. 
Nu mai sunt intrabari. Proiectul este votat in unanimitate – 17 voturi pentru. 
Punctul 4 dezbate: “PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea categoriei unui drum.” 
Domnul primar prezinta documentele si precizeaza ca este  vorba de drumul unde sunt acele case 

facut de domnul Aron, drum pe care l-a donat si care va fi preluat de primarie. De asemenea precizeaza ca la 
solicitarea Ministerului Apararii,  acestui drum i se va atribuí  numele de “Sublocotenent Marcu”, atribuire ce se 
va face intr-un cadru festiv in data de 29 aprilie. 

Nu sunt intrebari. Proiectul este aprobat in unanimitate – 17 voturi pentru. 
La punctul 5 este vorba despre: “PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Organigramei si a 

Statului de functii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2018.” 
In sala a intrat domnul Mitrofan Cristian, numarul consilierilor prezenti este 18. 
Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul. 
Nu sunt intrebari. Proiectul este votat in unanimitate – 18 voturi pentru. 
In sala a intrat domnul Paunescu Ion – Petre, numarul consilierilor prezenti ramane 19 pana la sfarsitul 

sedintei. 
Se trece la punctul 6 privind: “PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statului 

de functii la Serviciul Public Piete, Targuri si Oboare pentru anul 2018.” 
Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul. 
Domnul Serban Ion arata  ca  serviciul este subordonat primarului si consiliului local si doreste ca  

directorul  sa prezinte  un raport de activitate. 
Nu sunt alte intrebari. Proiectul este votat in unanimitate – 19 voturi pentru. 
La punctul 7 se supune dezbaterii: “PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramelor si a 

statelor de functii pentru anul 2018 la aparatul de specialitate al primarului, la aparatul permanent al consiliului 
local si la serviciile publice fara personalitate jurídica.” 

Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul. Arata ca in comisia juridica a fost facuta o 
solicitare. 

Domnul Serban Ion spune ca a propus ca serviciul sa se numeasca Servicul Juridic, Contencios-
Administrativ, Agricol. Intreaba daca la punctul 3 al Notei de fundamentare si al referatului, exista si punctul a, 
deoarece sunt scrise doar punctele b si c. 

Domnul Savu Dorin, sef birou resurse umane, raspunde ca este o greseala de redactare. Sustine ca 
serviciul sa se numeasca Servicul Juridic, Contencios, Agricol.  

Domnul Serban Ion este de acord. Cere lamuriri privind desfiintarea functiei de secretar-dactilografa si 
a compartimentului registratura.  

Domnul Savu Dorin arata ca postul s-a desfiintat deoarece era un post vacant care nu mai era 
functional. Despre compartimentul registratura, spune ca atributiile acelui compartiment sunt preluate de 
doamna Varzaru de la relatii cu publicul. Era cumva un paralelism deoarece exista un compartiment de 
registratura si unul de relatii cu publicul. Precizeaza ca se incearca reducerea posturilor contractuale si 
infiintarea de functii publice de specialitate. 

Domnul primar considera ca nu-si mai gaseste rostul compartimentul, deoarece atributiile sunt preluate 
de functionarii de la relatii cu publicul. 

Domnul Serban Ion are rugamintea ca atunci cand, pentru indeplinirea mandatului de consilieri locali, 
au de solutionat anumite problemele ridicate de catre cetateni, aparatul de specialitate sa le acorde tot 
sprijinul. 

Domnul Savu Dorin doreste ca in ziua in care sunt sedinte de comisii, sa fie instiintati cu 2-3 ore 
inainte, pentru a putea participa la aceste sedinte.  

Deoarece un cetetean din sala facea galagie tulburand desfasurarea sedintei, este chemata paza care 
il conduce spre iesire. 
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Domnul Mitrofan Cristian intreaba daca la sedintele de comisie, cand au anumite nelamuriri, pot sa-l 
roage pe Calin Budan sa cheme functionari din primarie. 

Domnul primar confirma si roaga ca sefii de compartimente sa fie anuntati din timp de sedintele de 
comisie. 

Domnul Serban Ion intreaba de ce Biroul resurse umane/Relatii cu publicul/Protectie civila este in 
subordinea secretarului si  nu este direct in subordinea primarului. Doreste sa fie modificat. 

Domnul Savu Dorin arata ca toti fac parte din aparatul de specialitate al primarului. Compartimentul 
relatii cu publicul raspunde de informatiile publice, iar secretarul are  competente si  atributii pe Legea nr. 
544/2001, motiv pentru care Biroul resurse umane/Relatii cu publicul se afla in subordinea secretarului. 

Domnul primar  propune sa fie lasat deocamdata asa, pentru a putea sa se mai documenteze in ceea 
ce priveste acest aspect. 

Domnul Georgescu Doru intreaba daca in forma in care a fost propusa organigrama, activitatea 
primariei va merge mai bine. 

Domnul primar arata ca de aceea a fost facuta, pentru o mai buna functionalitate. 
Nu mai sunt discutii. Presedinta de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea propusa 

ca serviciul sa se numeasca Servicul Juridic, Contencios, Agricol. Proiectul este votat in unanimitate – 19 
voturi pntru. 

Punctul 8 dezbate: “PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in 
scopul extinderii unei constructii.” 

Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul. 
Nu sunt  intrebari. Proiectul este votat in unanimitate – 19 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9: “PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea redistribuirii unor credite bugetare 

intre proiectele inscrise in Lista investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2018.” 
Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul.  
Nu sunt  intrebari. Proiectul este votat in unanimitate – 19 voturi pentru. 
DIVERSE 
Domnul Serban Ion se scuza ca a intarziat si doreste sa se inscrie la cuvant pentru punctul “Diverse”. 
Se da cuvantul domnului Marinescu Madalin care arata ca in comisia de urbanism a fost o solicitare de 

concesiune pentru amplasarea unui panou publicitar pe strada 1 Decembrie. Nu au dat avizul, considera ca 
este nevoie de publicítate, dar trebuie identificate zonele cu ajutorul serviciilor din primarie. Doreste de 
asemenea o semnalizare corespunzatoare a trecerilor de pietoni de pe acea strada. O alta problema ridicata 
este cea legata de gropile de pe strada Banu Maracine si Victoriei. 

Domnul primar spune ca strada 1 Decembrie va fi si ea inclusa in proiectul acela de reamenajare si de 
aceea este bine ca solicitarea nu a trecut de comisie. 

In legatura cu trecerile de pietoni crede ca cea mai buna solutie ar fi ca acestea sa fie ridicate si astfel 
nu s-ar mai circula cu viteza. In ceea ce priveste gropile, arata ca inainte sa ninga, se incepuse plombarea 
asfaltului, dar din pacate vremea a fost nefavorabila. 

Domnul Molea Gheorghe arata ca in data de 21 aprilie, la Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran se va 
desfasura editia a V-a a Concursului de matematica “Rationament - In memoriam prof. Mariana Mateescu”, 
concurs adresat elevilor claselor IV-VIII. Este singurul concurs judetean care care se desfasoara in Curtea de 
Arges si doreste sprijinul pentru a se putea asigura masa de pranz copiilor participanti. 

Domnul primar ii spune ca va gasi solutii asa cum a gasit si anul trecut. 
Domnul Serban Ion precizeaza, in legatura cu ceea ce a spus domnul Marinescu Madalin despre 

publicitate, ca trebuie facut un Regulament de amplasare de publicitate pe raza municipiului. 
Pentru strada 1 Decembrie, doreste sa se monteze acele treceri de pietoni care vor calma circulatia si 

sa se monteze un indicator pentru limitare de viteza. 
Doreste ca cei de la disciplina in constructii sa verifice daca acea constructie de langa “7 din 7” 

respecta distanta legala fata de marginea drumului. 
Pentru anul viitor considera ca este necesar sa se stabileasca un loc pentru depozitarea zapezii. 



[4] 

 

Arata ca a solicitat ca cineva din cadrul primariei, sa vina si sa vada locatia unde s-a facut acea 
consolidare pe strada Plopis, deoarece incepe iar sa se surpe. 

Doreste de asemenea ca in prima sedinta de consiliu local, elevii care au castigat premii la 
Olimpiadele judetene si s-au calificat la etapele nationale,  sa fie premiati. 

Domnul primar ii spune ca se va face, dar la prima rectificare. 
Domnul Mitrofan Cristian arata ca astazi este o zi speciala pentru istoria neamului nostru si il roaga pe 

domnul Dumitrache Stefan sa spuna cateva cuvinte in legatura cu semnificatia acestei zile. 
Domnul Dumitrache Stefan precizeaza ca astazi se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

Romania, iar ieri a fost ziua Proclamarii Regatului in Romania. Prezinta cateva date istorice pentru a marca 
importanta acestor zile pentru istoria tarii noastre.  

Se da cuvantul din sala, domnului Marin Ion care are o nemultumire in legatura cu majorarea taxele de 
pasunat si spune ca s-a ajuns de la 35 lei la 380 lei/ha. Arata ca Legea nr. 215 spune ca taxele de pasunat 
sunt stabilite de consiliul local. 

Domnul secretar Radu Chirca ii precizeaza ca nu exista o astfel de prevedere in legea mentionata. 
Domnul primar ii spune domnului Marin Ion ca au sunat la Institutul de Cercetare a Pajistilor Brasov si 

au cerut modul de calcul, pentru ca nu primaria a stabilit acest pret. Adresa a fost trimisa la Directia Agricola si 
urmeaza ca domnul Prodea de la Registrul agricol sa se duca la Pitesti, pentru a vedea daca in urma acelei 
adrese de la Brasov, cei de la Directia Agricola pot sa  modifice studiul pe care ei l-au facut, in sensul de a 
modifica pretul. Urmatorul pas ce trebuie facut, este  inventarierea foarte clara a izlazurilor. 

Domnul Serban Ion arata ca din discutiile pe care le-a avut cu domnul secretar, a inteles ca este pusa 
cea mai mica taxa,  este valoarea minima. 

Domnul Marin Ion a inteles de la cei de la Directia Agricola ca aceaste taxe sunt pentru izlazurile care 
sunt in concesiune. 

Domnul sectretar Radu Chirca ii precizeaza ca amenajamentul este pentru orice izlaz. 
Domnul Serban Ion spune ca nici primarul si nici secretarul nu pot sa stabileasca o taxa mai mica 

decat cea care a rezultat din amenajament, pentru ca apoi vine Curtea de Conturi. 
Din sala, domnul Petrescu Marian Daniel intreaba de ce nu se incearca sa se faca ceva pentru dansii.  
Domnul primar arata ca a solicitat la Brasov acel calcul, tot pentru a-i ajuta. 
Se da cuvantul domnului Tuta Ambrozie care precizeaza ca este un crescator de animale din zona 

Groape. Da citire unor date pe care sustine ca le-a luat de la domnul Prodea, functionar in cadrul 
Compartimentului agricol. Datele care il nemultumesc se refera la cantitatea de masa verde la hectar cat si la 
pretul unui hectar de masa verde.  

Domnul primar doreste sa faca o rectificare si ii precizeaza domnului ca acel studiu, nu este facut nici 
de domnul Prodea, nici de consilierii locali si nici de primarie. Este facut de Directia Agricola.  

Domnul Tuta Ambrozie da citire in continuare unor date prevazute in studiu. 
Domnul Serban Ion il intreaba de ce nu intra intr-o asociatie, pentru a putea sa ia subventie de la APIA. 
Se fac discutii pe aceasta tema dar si in legatura cu studiul respectiv. 
Domnul Marinescu Madalin propune, daca se poate, compartimentul juridic sa-i consilieze deoarece 

dansii pierd niste bani pentru ca nu sunt uniti. 
Nu s-a mai dat cuvantul celui de al  treilea cetatean inscris la cuvant, deoarece parasise sala. 
La finalul discutiilor, presedinta de sedinta, doamna Dicu Maria, declara sedinta inchisa.    

 
   Presedinte de sedinta                                                       Secretar Municipiu   

                         DICU MARIA                               CHIRCA RADU 
 
 
 
        Intocmit/Red. R.R.-1 ex.  
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