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Consiliul Local al Municipiului  
Curtea de Arges  

 
 
 
 
 

Sunt prezenti domnii consilieri: Andreescu Gheorghe, Badescu Nicolae – Razvan, Dabija Bogdan 
– Alexandru, Deaconu Marius, Dicu Maria, Dumitrache Stefan, Mitrofan Cristian, Molea Gheorghe, 
Oreviceanu Emelian, Paunescu Ion – Petre, Popescu Marius – Viorel, Radutu Babet Ana, Roventa Ana – 
Maria, Serban Ion, Stancu Alexandra – Loredana, Jubleanu Gabriel – viceprimar.  (14) 

Sunt absenti: Chefani Jean, Georgescu Doru, Marinescu Ion – Madalin, Serban Ion, Jubleanu 
Gabriel – viceprimar. (5) 

Presedintele de sedinta, domnul Dumitrache Stefan, supune la vot ordinea de zi care cuprinde: 
1.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea reorganizarii Serviciului Public de Asistenta 

Sociala in Directia de Asistenta Sociala. 
2.PROIECT DE HOTARARE privind majorarea suprafetei de teren atribuita in folosinta gratuita 

Agentiei Nationale pentru Locuinte prin Hotararea Consiliului Local nr. 50/2017. 
3.PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotarararea Consiliului Local  

nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges nr. 
71/1999. 

4.PROIECT DE HOTARARE pentru rectificarea punctului 18 din Anexa nr. 2 la Hotarararea 
Consiliului Local  nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local 
Curtea de Arges nr. 71/1999. 

5.PROIECT DE HOTARARE pentru rectificarea Anexei nr. 1 la Hotarararea Consiliului Local  nr. 
40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges nr. 
71/1999.  

Ordinea de zi prezentata este votata in unanimitate – 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1: “PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea reorganizarii Serviciului 

Public de Asistenta Sociala in Directia de Asistenta Sociala.“  
Domnul primar prezinta documentele ce insotesc proiectul de hotarare. Precizeaza ca astazi a 

venit Avizul de la ANFP. 
Doamna Mariana Moise precizeaza ca pentru obtinerea acestui aviz, s-au analizat toate legile 

care stau la baza asistentei sociale. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale prevede la art. 113, 
transformarea Serviciul public de asistenta sociala in directie. In luna decembrie 2017, a aparut H.G. nr. 
797 care de asemenea prevede ca  Serviciul public de asistenta sociala sa fie transformat in directie.  

Domnul Badescu Razvan intreaba daca dupa aceasta transformare se modifica si salariile. 
Doamna Mariana Moise raspunde ca se modifica doar salariul directorului executiv. 
Nu mai sunt intrebari. Proiectul de hotarare prezentat  este votat in unanimitate – 14 voturi 

pentru. 
Punctul 2 supune dezbaterii: “PROIECT DE HOTARARE privind majorarea suprafetei de teren 

atribuita in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte prin Hotararea Consiliului Local nr. 
50/2017.” 

Domnul primar arata ca a fost in vizita la fata locului directorul ANL, impreuna cu constructorul 
care a castigat licitatia. S-a hotarat schimbarea pozitiei blocului si de aceea se adauga acea suprafata de 
teren in scopul evitarii unor cheltuieli cu realizarea unui zid de sprijin la unitatile locative ce urmeaza a fi 
construite.  

Nu sunt intrebari. Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost 
formulat. Este votat in unanimitate – 14 voturi pentru. 
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La punctul 3 se prezinta: “PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Anexei nr. 1 la 
Hotarararea Consiliului Local  nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea 
Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999.” 

Domnul primar arata ca se modifica anumite pozitii cu ceea ce a rezultat in urma efectuarii 
cadastrelor. Pana la finalizarea acestora, vor mai fi modificari. 

Nu sunt intrebari. Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost 
formulat. Este votat in unanimitate – 14 voturi pentru. 

Se supune atentiei punctul 4 privind: “PROIECT DE HOTARARE pentru rectificarea punctului 18 
din Anexa nr. 2 la Hotarararea Consiliului Local  nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la 
Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999.” 

Domnul primar arata ca este vorba despre acelasi lucru ca la proiectul anterior. 
Domnul Paunescu Ion-Petre intreaba despre ce este vorba la punctul 18. 
Domna consilier juridic Zarioiu Janina, precizeaza ca este vorba de suprafata de la Vlaicu-Voda. 

In acest caz s-a atestat o suprafata mai mare, iar  in urma cadastrului a rezultat o suprafata putin mai 
mica.  

Domnul Paunescu Ion-Petre intreaba daca acum se merge pe suprafetele reale. 
Domna consilier juridic confirma si arata  ca se merge pe Extarsele de Carte funciara. 
Nu mai sunt intrebari. Se supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost formulat. Este votat 

in unanimitate – 14 voturi pentru. 
Ultimul punct supune dezbaterii: “PROIECT DE HOTARARE pentru rectificarea Anexei nr. 1 la 

Hotarararea Consiliului Local  nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea 
Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999.” 

Domnul primar precizeaza ca este vorba despre acelasi lucru ca la celelalte doua proiecte. Acest 
extras a iesit astazi. Trebuie facute aceste rectificari repede, deoarece se pierd pasi in proiectele aflate in 
derulare. 

Nu sunt intrebari. Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost 
formulat. Este votat in unanimitate – 14 voturi pentru. 

Domnul Paunescu Ion-Petre intelege ca sunt colegi care nu raspund prezent la convocarea 
domnului primar pentru sedintele de indata, dar considera ca ar fi fair-play sa fie invitati chiar daca nu 
vin. 

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

 
         Presedinte de sedinta                                             Secretar Municipiu   

                    DUMITRACHE STEFAN                                   CHIRCA RADU  
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