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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, 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.  (16) 

Sunt absenti: Deaconu Marius, Dicu Maria, Mitrofan Cristian. (3) 
In deschiderea sedintei domnul primar invita consilierii joi, 17 mai  incepand cu ora 11,00, la 

ceremonia militara privind atribuirea denumirii de “Sublocotenent Marcu” strazii cu intrare din Str. Valea 
Iasului nr. 55K, apoi la depunerea de coroane ce va avea loc la Cimitirul Eroilor  si la inaugurarea podului 
peste paraul V. Iasului. 

Presedintele de sedinta, domnul Dumitrache Stefan, supune la vot ordinea de zi care cuprinde: 
1.PROIECT DE HOTARARE pentru alocarea de la bugetul local a sumei de 155000 lei pentru 

demararea construirii de locuinte sociale.  
Ordinea de zi prezentata este votata in unanimitate  - 16 voturi pentru. 
Domnul primar arata ca s-a ivit oportunitatea de a accesa bani pentru un bloc de locuinte sociale, 

dar trebuie facute toate demersurile urgent, pentru ca data de depunere a documentatiei este 20 iunie. 
Domnul Marinescu Madalin intreaba daca suma de 155000 lei este cofinanantarea  noastra. 
Doamna consilier juridic Zarioiu Janina raspunde  ca in hotarare se precizeaza ca suma  

reprezinta documentatia de avizare – SF/DALI, expertiza tehnica, audit energetic. 
Domnul Marinescu Madalin intreaba daca blocul are legatura cu cei carora le-au luat foc 

locuintele. 
Domnul primar precizeaza ca nu are legatura si ca este nevoie de astfel de locuinte, deoarece la 

nivel de municipiu  sunt in jur de doua sute de solicitari. 
Domnul Serban Ion intreaba daca respectivul bloc este la Confarg si daca locatia respectiva nu a 

fost prinsa cumva  pentru un bloc ANL. 
Domnul primar arata ca nu a venit aprobarea de la ANL pentru acea locatie. Au fost aprobate 

doar celelalte doua, cea de la Spital si de la fosta sera. In cazul in care vor mai aproba o locatie, se va 
gasi alta zona. 

Domnul Serban Ion doreste o informare privind numarul locuintelor sociale existente la nivel de 
municipiu si  starea lor.  

Domnul primar precizeaza ca la acest moment nu exista locuinte libere, cele existente sunt 
ocupate. 

La finalul discutiilor, se supune la vot proiectul asa cum a fost redactat. Este aprobat in 
unanimitate – 16 voturi pentru. 

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

 
         Presedinte de sedinta                                             Secretar Municipiu   

                     DUMITRACHE STEFAN                        CHIRCA RADU  
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PROCES VERBAL 
Incheiat in sedinta  de indata a Consiliului Local     

 din data de 14 Mai 2018  
 


