
 

                                                                                                                                           

 

STATUTUL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES 
 

 

Capitolul 1-Prezentare generală 
 

Oraşul Curtea de Argeș a fost declarat municipiu prin Legea nr.11/1995, privind 

declararea ca municipii a unor oraşe. 

Municipiul Curtea de Argeș este unitate administrativ teritorială, alcătuită dintr-o 

singură localitate – Curtea de Argeș. Acesta este persoană juridică de drept public cu 

capacitate juridică deplină, care deţine un patrimoniu propriu format din domeniul public şi 

domeniul privat, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul anume delimitat 

prin lege. 

Municipiul Curtea de Argeș este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de 

înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unitatea teritorială de trezorerie, precum şi la 

unităţile bancare. Acesta este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele 

privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt 

parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. In 

justiţie, municipiul Curtea de Arges este reprezentat de primar. Acesta poate împuternici o 

persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sau un avocat, care să reprezinte interesele municipiului. 

Municipiul Curtea de Argeș poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau 

instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, 

precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii. 

Municipiul Curtea de Argeș este clasificat ca făcând parte din categoria localităţilor 

urbane de rangul II, potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi.   

 

1.1.Poziția geografică 

 

a) Așezare, suprafață și delimitare teritorială 

Municipiul Curtea de Argeș este situat în partea de nord a județului Argeș,  la o 

distanță de 38 de km de municipiul reședință de județ Pitești, la 36 de km de municipiul 

Râmnicu Vâlcea şi la 45 de km de municipiul Câmpulung.  

Suprafața municipiului măsoară  75 km pătrati, împărțiți in 10 cartiere și este definită 

de următoarele coordonate geografice : la nord paralela 45º10´ latitudine nordică, la sud 

paralela 45º5´ latitudine nordică, la est  meridianul 24º45´ longitudine estica si la vest 

meridianul 24º37´ longitudine estica.  

Perimetrul municipiului este încadrat de localitățile Valea Iaşului (NNE), Mușetești 

(E), Mălureni (SE), Băiculești (S), Ciofrângeni (SV), Tigveni (V) și Valea Danului (NNV). 

b) Relief 

Municipiul Curtea de Argeș este situat în depresiunea intracolinară a bazinului 

superior al râului Argeș, înconjurat de dealurile si muscelele sudice ale Munților Făgăraș. 

Altitudinea medie  este de cca 450 m. 
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c) Climă 

Situarea intr-o zonă depresionară are ca rezultat o clima favorabilă, caracteristică 

versanților adăpostiți, cu temperaturi moderate tot timpul anului si precipitații relativ 

abundente.Toamna si primavara sunt frecvente cețurile, iernile sunt mai putin aspre decat la 

câmpie, iar verile sunt in general plăcute, cu zile însorite. 

Temperatura medie multianualǎ a localităţii este de +8˚ C; Temperatura medie a lunii 

ianuarie este de -3 grade C, iar a lunii iulie de +19 ˚C. 

d) Rețeaua hidrografică 

Rețeaua hidrografică  este dominată de râul Argeș, cel mai mare râu din județ, al cărui 

curs colectează, pe teritoriul orașului, apele pâraielor Valea Iasului, Valea Dicului, Valea 

Izvorului, Valea Stanislav, Valea Targului, Valea Căpreștilor, Valea Negri, Valea Surlicești, 

Valea Mușa, Valea lui Gan si Valea Sasului-pe stânga, si văile:Săliște, Heriei, Calului, 

Busaga, Pârâul lui Stricatul, Pârâul Frasinului si Pârâul Duțului –pe dreapta. 

e) Căi de acces  

    Feroviare  

 Linia ferată între Pitești - Curtea de Argeș a fost  construită între anii 1895 și 1898 de 

inginerul Elie Radu și a presupus și ridicarea multor cantoane, gări și pasaje. Gara Regală 

a fost realizată după un model original din Franța, combinat cu elemente de stil românesc de 

către arhitectul André Lecomte de Nouy. Astăzi Gara din Curtea de Argeș  este declarată 

monument arhitectural, fiind unică în România. Gara din Curtea de Argeș și linia ferată 

Pitești - Curtea de Argeș sunt declarate monumente istorice. Pe lângă valoarea turistică, Gara 

Regală din Curtea de Argeș reprezintă un important punct de acces către zonele turistice de 

maxim interes din România, respectiv Curtea de Argeș, Vidraru, Transfăgărășan.    

    Terestre 

 Accesul în  Municipiul Curtea de Argeș se realizează pe DN7 până la Pitești, apoi pe 

DN 7C încă 31 de km. 

 Fostă stație de poștă, inclusă în Indicatorul curselor poștale din Europa (1819), Curtea 

de Argeș este situată la intersecția drumului de legătură Pitești –Sibiu cu drumul subcarpatic 

Câmpulung-Muscel –Rm. Vâlcea– Tg. Jiu.  

 

1.2 Evoluţia istorică 

 
 Centrul  istoric al Municipiul Curtea de Argeș se suprapune peste cartierele Târgului 

(sec. XVII), Olari (sec. XIII-XIV), Bătuşari (sec. XIV), la care s-au adăugat în diferite 

momente istorice, satele : Groape (sec. XIV), Plopiş (sec. XIV), Valea Sasului (sec. XV), 

Flămânzeşti (sec. X-XIII) pe stânga Argeşului şi Poştei (sec.XV), Marina (sec. XV-XVI), 

Capu Dealului (sec. XVIII), Buşaga (sec. XVI-XVII), Noapteş (sec. XIV) pe dreapta-ultimul 

aparţinând de oraş din 1946. 

 Primele aşezări argeşene, organizate patriarhal pe familii, ginţi, în acest spaţiu 

geografic, datează însă din perioada 1800-600 î.e.n. 

 Prima atestare documentară a Cetăţii Argeş se află în diploma maghiară de la 17 

octombrie 1336, dată de Carol Robert d’Anjou vicecancelarului Thatamer, privind întâlnirea 

lor „sub Castro Argyas”. Documentul menţionează luptele de la Posada de la 12 noiembrie 

1330 între Carol Robert d’Anjou şi Basarab I şi confirmă independenţa Ţării  Româneşti cu 

capitala la Argeş. 
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 Denumirea actuală a localității își are geneza în a doua jumătate a secolului al XV-

lea, când vechea așezare de la „Argeş” (Argyas), reședința domnilor Țării Românești de 

peste un secol, a fost numită „Curtea de Argeș”, pentru a o deosebi de curtea domnească 

mutată de Basarab I la Târgoviște. Numele actual este menţionat pentru prima dată  în 

documentul de la 24 aprilie 1510, scris de grămăticul Varnava. Din 1632 datează prima efigie 

pe documente a „vulturului cu două capate”, iar din 1633, primul document de vorbeşte de 

„ judecată şi vamă” în oraşul Curtea de Argeș. 

 În secolul al XIII-lea, Curtea de Argeș a fost reședința voievodului Seneslau. Fiul său 

Basarab I a unit toate cnezatele şi voievodatele dintre Carpați si Dunăre, formând Țara 

Românească și a câștigat la Posada independența tânărului stat românesc. Nicolae Alexandru 

(1352-1364), fiul lui Basarab I, a consolidat pozițiile interne și internaționale ale țării, a 

înființat la Arges prima mitropolie a tării în 1359 (mitropolie mutată definitiv la 

Târgoviste în 1505) și a terminat construcția bisericii Sf. Nicolae Domnesc, prima 

necropolă a domnitorilor români.  

 Vladislav I –Vlaicu –Voda (1364-1377 ) a fost unul dintre primii domni munteni care 

au sprijinit intensificarea legaturilor comerciale cu orașele din Transilvania. El a înființat la 

Argeș prima monetărie a țării și a redactat primele acte domneşti la Cancelaria Domnească 

de la Argeş a Țării Românească (cel mai vechi document intern  datează din 25 noiembrie 

1369 şi poartă menţiunea „din Argeş”).Tot din vremea sa datează primele informaţii despre 

şcolile de grămătici din Curtea de Argeş . 

 Dupa Radu I (1377-1383) şi Dan I (1383-1386), sub domnia lui Mircea cel Bătrân 

(1386-1418), Curtea de Argeș, din principalul centru politic, economic si cultural, a devenit 

un factor hotărâtor în relațiile internaționale din sud-estul Europei. Lupta împotriva 

amenințărilor otomane  fost continuată de Dan al II-lea ( Dan cel Viteaz), Alexandru Aldea, 

Vlad Dracul și de fiul său Vlad Tepeș.  

 Neagoe Basarab (1512-1521) a continuat politica de consolidare a statului feudal, 

domnia sa fiind caracterizată de istorici ca o epocă de stabilitate interna, de importante creații 

culturale si de curajoasă orientare în relațiile internaționale.Neagoe Basarab a rămas în istorie 

prin Biserica Mănăstirii Argeșului și prin tratatul de educatie politică, morală si de gândire 

filozofică cunoscut sub numele de „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”. 

 În anul 1793 se înfiinţează Episcopia Argeşului în incinta bisericii lui Neagoe 

Basarab, care a existat până în 1948, când s-a contopit cu cea a Râmnicului-cu sediul la 

Râmnicu Vâlcea şi s-a reînfiinţat ca Episcopie a Argeşului şi Teleormanului în 1990, cu 

sediul în oraşul Curtea de Argeş, actualmente reorganizată ca Arhiepiscopie a Argeșului și 

Mușcelului. 

 De-a lungul domniilor regale, Mănăstirea Argeșului a fost aleasă drept necropolă de 

Carol I (1866-1914) și Regina Elisabeta (Carmen Silva), Ferdinand I (1914-1927) și Regina 

Maria, Regele Carol al II-lea (din februarie 2003). 

 Regele Carol I a construit parcul Mănăstirii Argeșului și Palatul Episcopal, care 

adăpostește moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia. Parcul din jurul Bisericii și Palatului, 

amenajat în stil frantuzesc, este unic datorită imaginii create de frunzisul copacilor, in parc 

negasindu-se alăturați doi arbori din aceeași specie . 

 

 

 

1.3 Populaţia 
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Curtea de Argeș  a devenit în timp un nucleu al industriei și economiei pentru zona 

de nord a județului Argeș, unde trăiește un număr de 27359 locuitori (rezultatul definitiv al 

Recensământului Populației și al Locuințelor 2011), din care 13.182 populație stabilă de sex 

masculin și 14177 populație stabilă de sex feminin, ceea ce poziţionează localitatea pe locul 

3 în judeţul Argeș. 

Tot la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 s-au înregistrat un număr de 

12383 de locuințe. 

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Argeș, privind structura 

populației pe grupe de vârstă, populația Curții de Argeș se află într-un proces destul de 

accelerat de îmbătrânire, cauzat de scăderea natalității și de migrația forței de muncă (rămasă 

fără loc de muncă în urma închiderii sau transformării unor unități economice importante), 

spre zone mai dezvoltate economic atât din țară, cât și din străinătate . 

Populația municipiului Curtea de Argeș este  predominant de etnie română și de 

religie ortodoxă. 

Cultul ortodox se oficiază în 16 lăcașuri de cult, din care 7 sunt monumente de 

arhitectură din diferite epoci istorice .  

La Curtea de Argeș se află și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, cu sediul în 

palatul Episcopal din Mănăstirea Argeșului. 

Gruparea populaţiei pe grupe de vârsta: 

 

 Populatia stabilă la 1 iulie pe grupe de vârstă  : 

Nr. 

crt. 

Grupe de  

vârstă 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 TOTAL 32861 32835 32668 32421 32103 31691 

1. 0-4 ani 1415 1422 1389 1313 1185 1125 

2. 5-9 ani 1279 1245 1268 1351 1428 1388 

3. 10-14 ani 1466 1429 1401 1338 1298 1281 

4. 15-19 ani 2422 2124 1786 1656 1492 1422 

5. 20-24 ani 2853 2983 2958 2782 2661 2322 

6. 25-29 ani 2917 2807 2731 2653 2607 2669 

7. 30-34 ani 2593 2796 2916 2942 2823 2631 

8. 35-39 ani 2629 2417 2314 2289 2390 2516 

9. 40-44 ani 2689 2879 2958 3010  3030 2578 

10. 45-49 ani 2723 2533 2388 2298 2250 2622 

11. 50-54 ani 3259 3305 3221 3060 2810 2576 

13. 55-59 ani 2341 2407 2590 2754 2915 3031 

14. 60-64 ani 1315 1498 1647 1815 1981 2145 

15. 65-69 ani 1048 1000 1003 1062 1099 1173 

16. 70-74 ani 871 901 949 883 891 885 

17. 75-79 ani  544 587 610 662 659 705 

18. 80-84 ani 313 318 335 336 348 383 

19. 85 ani si peste 184 184 204 217 236 239 

  

Populatia stabilă la 1 ianuarie 2014 pe grupe de vârstă  : 
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Nr.  

Crt. 

Localitate  Grupe de vârstă Anul 2014 

 MUNICIPIUL  

CURTEA DE ARGES 

TOTAL  31590 

1.                                - 0-4 ani 1114 

2. - 5-9 ani 1393 

3. - 10-14 ani 1237 

4. - 15-19 ani 1425 

5. - 20-24 ani 2146 

6. - 25-29 ani 2706 

7. - 30-34 ani 2562 

8. - 35-39 ani 2635 

9. - 40-44 ani 2428 

10. - 45-49 ani 2725 

11. - 50-54 ani 2475 

13. - 55-59 ani 3050 

14. - 60-64 ani 2200 

15. - 65-69 ani 1270 

16. - 70-74 ani 860 

17. - 75-79 ani  726 

18. - 80-84 ani 389 

19. - 85 ani si peste 249 

 

Componenţa etnică a populaţiei din Curtea de Argeș, la Recensământul Populației 

și al Locuințelor  din 2011 era următoarea: 

 

Nr.  

Crt. 

 POPULATIE STABILA, DIN CARE: NUMAR DE PERSOANE 

 TOTAL 27359 

1. Români 25839 

2. Maghiari 38 

3. Rromi 87 

4. Italieni 7 

5. Germani 3 

6. Turci 4 

7. Alta etnie 14 

8. Informație nedisponibilă 1367 

 

In procente, în Curtea de Argeș trăiesc 94,44% români si 5,56% alte naţionalităţi. 

 

Populația stabilă după religie la Recensământul Populației și al Locuințelor 

2011: 

 

Nr. POPULATIE STABILA, DIN CARE DE  NUMAR DE PERSOANE 
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crt. RELIGIE : 

 TOTAL 27359 

1. Ortodoxă 25649 

2. Romano-catolică 33 

3. Reformată 28 

4. Penticostală 27 

5. Greco-catolică 5 

6. Baptistă 6 

7. Adventistă de ziua a 7-a 23 

8. Musulmană 6 

9. Martorii lui Iehova  6 

10. Creștină după Evanghelie 67 

11. Creștină de rit vechi 11 

12. Evanghelică 67 

13. Altă religie  26 

14. Fără religie 11 

15. Atei  14 

16. Informație nedisponibilă 1380 

 

Populația activă și inactivă la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

Nr. 

Crt. 

POPULATIE STABILA, DIN CARE:  NUMAR DE PERSOANE 

1. TOTAL 27359 

2. Persoane ocupate 11879 

3. Șomeri  1340 

4. Elevi/ studenți  3656 

5. Pensionari 6835 

6. Casnice  1107 

7. Întreținute de alte persoane  1978 

8. Întreținute de stat sau organizații private 84 

9. Întreținute din alte surse  133 

10. Altă situație economică 347 

 

Populatia ocupată pe principalele activități la Recensământul Populației și al 

Locuințelor 2011 

Nr.  

Crt. 

POPULATIE OCUPATĂ Numar  de 

persoane 

1 Total 11879 

2 Agricultură, vînătoare si servicii anexe 780 

3 Silvicultură si exploatare forestieră 92 

4 Industria alimentară 462 

5 Fabricarea produselor textile 81 

6 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 960 

7 Tăbăcirea si finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj si  84 
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marochinărie, harnasamentelor si încăltamintei;prepararea si vopsirea 

blănurilor; 

8 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din plută şi lemn, cu excepţia  

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite; 
440 

9 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,  

utilaje şi instalaţii; 
162 

10 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice; 313 

11 Fabricarea echipamentelor electrice; 663 

12 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 148 

13 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi autoremorcilor; 129 

14 Fabricarea de mobilă; 58 

15 Producţia şi furnizarea de energie electrică  şi termică, gaze, apă caldă şi aer  

condiţionat;  
403 

16 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; 72 

17 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a  

materialelor reciclabile; 
57 

18 Construcţii de clădiri; 640 

19 Lucrări de geniu civil; 85 

20 Lucrări speciale de construcţii; 110 

21 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea  

autovehiculelor şi a motocicletelor; 
138 

22 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi  motociclete; 192 

23 Comerţ cu amănuntul,  cu excepţia autovehiculelor şi a motocicletelor; 1284 

24 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; 383 

25 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; 79 

26 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; 253 

27 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia  

celor din sistemul public de asigurări sociale; 
172 

28 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri: 198 

29 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public ; 901 

30  Invăţământ; 730 

31 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială cu cazare; 513 

32 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc; 146 

33  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; 121 

34 Alte activităţi 1030 

 

1.4 Căile de comunicații și echiparea teritoriului 
 

Lungimea străzilor municipale, inclusiv segmentele care fac parte și din categoria 

drumurilor naționale și județene  totalizează 93,28  km; lungimea străzilor municipale este  

de 73,51km, din care 33,714 de km constituie străzi modernizate în cadrul implementării 

proiectului european "Creșterea calității infrastructurii rutiere în municipiul Curtea 

de Argeș". 

Principalele artere de circulaţie sunt: 

- Str. Victoriei, Str. Negru Vodă, B-dul Basarabilor, Str. Eroilor, Str. Albești, 

- Str. Valea Iașului, 
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- Str. 1 Decembrie 1918, str. Lascăr Catargiu, Str. 1 Mai; 

- Str. Despina Doamna, Str. Cuza Vodă, Str. Progresului; 

 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile este 112,9 km, iar reţeaua de 

colectare și evacuare a apei uzate municipale are o lungime de 74,7  km. 

Conductele de distribuire a gazelor naturale sunt în lungime de 120 km. 

In anul 2014, din evidențele Serviciului de Impozite și Taxe locale rezultă că 

Municipiul  Curtea de Argeș totalizează  un  număr de 14010 locuinţe, din care 6154 sunt 

case, iar 7856 sunt apartamente. În proprietatea municipiului se află un număr de 176 de 

locuințe, dintre care un număr de 150 de locuințe sunt construite prin programul  A.N.L. 

Suprafaţa intravilană este de 1.600 hectare, iar suprafaţa spațiilor verzi este de 80 

hectare, dintre care amintim: 

 Parcul Fântâna lui Manole: 3,2 ha 

 Parcul San Nicoară : 3,8 ha 

 Parcul Biserica Domnească :0,7 ha 

 Parcul Mănăstire : 5,2 ha 

 Parcul Nevers : 500 mp 

 Spații verzi stradale : 25,83 ha 

 Spații verzi ale instituțiilor școlare :9,18 ha  

 

1.5 Subunități administrativ-teritoriale fără personalitate juridică 
 

Astăzi, municipiul Curtea de Argeș este organizat în zece cartiere: Noapteș, Marina 

Poștei, Progresului- Zona Nord, Centru, Confecții -Valea Sasului, Târgului-Olari. 

 

Capitolul II Autorităţile administraţiei publice locale 

 
Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Curtea de Argeș sunt: 

PRIMARUL (autoritate executivă) şi CONSILIUL LOCAL (autoritate deliberativă). 

Autorităţile administraţiei publice locale au sediul in B-dul Basarabilor, nr.99 . 

 

2.1.Primarul Municipiului Curtea de Argeș   

 

           a)Validare şi atribuţii 

Primarul, validat prin încheierea pronunțată de Judecătoria Curtea de Argeș în data 

de 21 iunie 2012, este alesul local care reprezintă  autoritatea executivă, îndeplineşte 

atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare, precum şi alte atribuţii prevăzute de Consiliul 

local municipal. 

Conform art.63 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: 

a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b)atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c)atribuţii referitoare la bugetul local; 

d)atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 

e)alte atribuţii stabilite prin lege. 
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Primarul este ordonator principal de credite şi reprezintă municipiul Curtea de Argeș 

în relaţiile cu persoane fizice sau juridice din ţară, din străinătate, precum şi în justiţie. 

În exercitarea atribuţiilor sale Primarul emite dispoziţii. Acestea devin executorii 

după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate, în condiţiile legii. 

b)Aparatul de specialitate 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Curtea de Argeș cuprinde 66 de 

posturi, din care 49 de funcţii publice şi 11 funcţii contractuale, 2 functii de demnitate 

publică, 4 posturi de implementare proiecte din fonduri externe. Dintre acestea,  59 de posturi 

sunt ocupate şi 7 vacante. 

Aparatul de specialitate are următoarea structură: 

 Compartiment  Agricol 

 Compartimentul Juridic 

 Biroul Comercial şi de Administrare a Domeniul Public şi Privat 

 Compartimentul Audit Public Intern 

 Biroul Resurse Umane/Protectie civilă/Relatii cu publicul/Arhivă 

 Cabinetul Primarului 

 Direcţia Economică 

 - Compartimentul de Informatică 

- Compartimentul Executări Bugetare 

                      - Biroul  Buget Contabilitate 

- Serviciul Impozite şi Taxe 

 Direcţia Arhitect Sef 

- Compartimentul Investiţii şi Achiziţii Publice 

- Compartimentul Urbanism și Amenajarea teritoriului  

- Compartimentul Disciplina in Constructii 

                      - Compartimentul Protecţia Mediului 

                      - Compartimentul Management de proiect  

 

La nivelul Primăriei Curtea de Argeș sunt elaborate Codul etic, aprobat prin 

Dispoziţia nr. 1377/2012 a Primarului Municipiului Curtea de Argeş, Regulamentul Intern 

aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 1338 / 2012, cât şi Regulamentul de Organizare 

și Funcționare (ROF) aprobat prin HCL  65/ 2013, care au fost aduse la cunoştinţa fiecărui 

angajat prin grija Biroului  Resurse Umane şi a şefilor CS. De asemenea, Regulamentul Intern 

și Regulamentul de Organizare și Funcționare sunt disponibile pentru consultarea oricărei 

persoane interesate pe portalul  instituţiei – www.primariacurteadearges.ro. 

  

2.2.Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș   

 

a)Structura politică şi comisiile Consiliului Local Curtea de Argeş 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș  este constituit din 19 consilieri, 

în temeiul art. 29, alin.(1) al Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare, având un număr de locuitori cuprins între 20.001 și 50.000 de 

locuitori. 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș  a fost declarat legal constituit  

în urma alegerilor locale din iunie 2012, prin Hotărârea nr.  45/ 28 iunie 2012; 

http://www.primariacurteadearges.ro/
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Structura politică a Consiliului  Local, la data validării, a fost următoarea: USL =12 

consilieri, PDL = 4 consilieri, PPDD =3 consilieri .  

Actualmente, în luna noiembrie 2014, în urma apariției Ordonanței de Urgență 

nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală, structura 

politică a Consiliului  Local se prezintă astfel: PSD =11 consilieri, PDL = 3 consilieri, 

PNL=1 consilier, PPDD =1 consilier, iar un număr de 3 consilieri s-au declarat independenți. 

Consiliul Local funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 26 din 4 martie 2008. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/19.06.2008 s-au aprobat următoarele comisii 

de specialitate : 

Comisia economico-financiară; 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului;  

Comisia de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția 

copilului, cultură și arte  ; 

Comisia juridică și de disciplină. 

b)Atribuţiile Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș 

In conformitate cu prevederile art.36, alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice local, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii, Consiliul Local 

exercită următoarele categorii de atribuţii: 

-atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului,  

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes local; 

- atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului; 

- atribuţii administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

- atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

- atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

 

 c)Serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local 

 
Serviciul Public de Gospodărie Comunală 

Serviciul Public Pieţe, Târguri şi Oboare 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

Serviciul Public de Asistenţă Socială 

 

               1. Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC) Curtea de Argeş a fost înfiinţat 

în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/1998 şi este organizat prin 

Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin aceeaşi hotărâre. 
Activităţile SPGC Curtea de Argeş sunt: 

 întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi; 

 întreţinere şi reparaţii străzi; 

 producere de prefabricate necesare întreţinerii şi reparării străzilor; 

 producere de material săditor necesar întreţinerii şi amenajării spaţiilor verzi; 

 administrarea spaţiului locativ aparţinând domeniului public sau privat al 

localităţii, exceptându-se actele de dispoziţie şi închiriere a imobilelor. 
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        2.Serviciul Public Pieţe, Târguri şi Oboare (SPPTO) Curtea de Argeş a fost înfiinţat 

în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/1998 şi este organizat prin 

Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin aceeaşi hotărâre. 
 Obiectul de activitate al SPPTO Curtea de Argeş este asigurarea întreținerii, 

exploatării și administrării operative a pieţelor, târgurilor şi oboarelor. 

        3. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Curtea 

de Argeş - a fost înfiinţat în anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/1998 și a 

fost reorganizat prin HCL nr. 21/28.12.2012 pentru aprobarea  reorganizării Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din serviciu public fără personalitate 

juridică în serviciu public cu personalitate juridică. Prin aceeași hotărâre au fost 

aprobate și  Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama și statul de funcții. 
       Scopul Serviciului este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru 

punerea în aplicare a prevederile actelor normative care reglementează activitatea de 

evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în regim de ghişeu unic. 

        4. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Curtea de Argeş - a fost 

înfiinţat în anul 2005 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005 şi este organizat prin 

Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

12/2008. 
            Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor SVSU s-a făcut pe baza 

următoarelor criterii, pentru sectorul de competentă: 

 Numărul de gospodării /locuinţe individuale din sectorul de competenţă:aproximativ 

12.200, din care aproximativ 4.900 apartamente şi aproximativ 7.300 gospodării cu 

curte; 

 Tipuri de riscuri identificate în profilul teritorial al municipiului:cutremur, 

alunecare/prăbuşire  de teren, inundaţie, incendiu de pădure, accident chimic, 

incendiu în masă, accident grav de transport, eşecul utilităţilor publice, epidemie; 

Serviciul are următoarele atribuţii principale: 

 desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi 

respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de 

urgenţă; 

 execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, 

evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor; 

 desfăşoară alte actiuni de limitare şi înlăturare a urmarilor situaţiilor de urgenţă, la 

toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii 

profesioniste; 

 colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor 

de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor 

intervenţii operative şi eficiente. 

 SVSU are un efectiv de 64 de persoane, dintre care 1 persoană angajată şi 63 de 

voluntari, un voluntar putând face parte din una sau mai multe echipe specializate. 

        5. Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Curtea de Argeş - a fost înfiinţat în 

anul 2005 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005 şi a fost organizat prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

12/2008; SPAS a fost reorganizat prin HCL nr. 20/28.12.2012 pentru aprobarea 

reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială din serviciu public fără personalitate 
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juridică în serviciu public cu personalitate juridică. Prin aceeași hotărâre au fost 

aprobate și  Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama și statul de funcții. 

 Obiectivele principale ale serviciului sunt următoarele: 

 protejarea persoanelor cu dizabilităţi; 

 protejarea persoanelor vârstnice; 

 protejarea copiilor aflaţi în dificultate. 

 

Servicii delegate: 
-Transportul local –Asociația TRANSLOCAL, până la organizarea licitației de 

atribuire a acestui serviciu ; 

-Colectarea și transportul gunoiului menajer –SC Transarg Cag 98 SA,  până la 

organizarea licitației pe programul de gestionare a deșeurilor în județul Argeș al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL; 

Alimentare cu apă și canalizare –SC AQUATERM AG 98 SA, care asigură: 

- captarea, tratarea, transferul şi distribuţia apei potabile; 

-  colectarea, transportul şi epurarea apei uzate. 

-Salubrizare stradală și ecarisaj –SC Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeș 

SRL. 

2.3 Însemnele Municipiului Curtea de Argeș 

 
2.3.1.Stema Municipiului Curtea de Argeș 

Stema Municipiului Curtea de Argeș a fost însușită ca proiect  în Consiliul Local prin HCL 

nr. 109/ 26 oct.2010 și transmisă spre avizare Comisiei de Heraldică, urmând să fie înaintată spre 

Guvernul României pentru a fi aprobată prin Hotărâre de Guvern și publicată în Monitorul Oficial . 

 

2.3.2. Distincţii de decorare individuală 
 Legea nr.215/2001 republicată acordă Consiliului Local posibilitatea acordării titlului de 

Cetăţean de Onoare al Municipiului Curtea de Argeș persoanelor cu merite deosebite. 

 Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Curtea de Argeș” îl au : consilierii locali,  primarul, precum şi cetăţenii (individual sau în grup), 

organizaţiile neguvernamentale, precum şi de alte instituţii. 

 Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Curtea de Argeș  va verifica dacă propunerile de 

decorare individuală respectă criteriile prevăzute de lege şi vor  întocmi Referatul de specialitate, ce 

va fi înaintat spre aprobare  Consiliului Local Curtea de Argeș; 

 Retragerea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Curtea de Argeș” se poate  face 

în următoarele situaţii: 

a)condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; 

b)pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute mai sus, 

c)persoana aduce prin activitatea sa intenţionată grave prejudicii municipiului, sau ţării ori 

acceptă producerea lor deşi le-ar fi putut preîntâmpina sau nu le denunţă în timp util; 

d)persoana manifestă o slabă preocupare pentru interesele municipiului în cazurile în care este 

solicitată de autorităţile administrative locale; 

 

2.3.3.Titlul De Fiu/Fiica A Municipiului Curtea de Argeș 
Cetăţenii municipiului, la împlinirea vârstei de 18 ani primesc titlul şi certificatul de 

cetăţean al municipiului, în cadrul unei festivităţi organizate de către Consiliul local sau de 
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Primar, conform art.9 din Ordonanța nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității 

administrativ-teritoriale. 

2.4 Ceremonii oficiale 

 
In municipiul Curtea de Argeș se organizează ceremonii publice cu prilejul: 

- Zilei Naţionale a României –  1 Decembrie; 

- Zilei Eroilor –de Înălţare; 

- Zilei Armatei – 25 octombrie;  

- Zilei Vânătorilor de Munte- 3 noiembrie. 

- Zilei Forțelor terestre –23 aprilie  

  

 De comun acord cu acord cu Ministerul Apărării Naţionale –U.M. 01042, Batalionul 33 

Vânători de Munte -Curtea de Argeş, se va asigura următorul ceremonial : 

          -garda la monument asigurată de UM 01042 Vânători de Munte ; 

          -drapelul  U.M. 01042 Vânători de Munte;      

          -garda de onoare;  

          -muzică militară. 

 

2.5 Participarea cetăţenilor la rezolvarea problemelor locale 

Locuitorii municipiului Curtea de Argeș au dreptul de a participa, prin modalităţile 

prevăzute de lege, la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă a municipiului.  

Locuitorii municipiului pot fi consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra 

problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială, cum ar fi: 

- propunerile de modificare a limitelor teritoriale ale municipiului, 

- propunerile de modificare a denumirii localităţii. 

Cetăţenii municipiului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe 

cartiere sau străzi. Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, 

la iniţiativa acestuia, ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. Adunarea 

cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentaţiilor familiilor şi se 

adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se vor supune dezbaterii 

Consiliului local în prima şedinţă. Soluţia adoptată de Consiliul local se aduce la cunoştinţa 

publică prin grija secretarului.  

2.6 Relaţiile cu alte colectivităţi 
 

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca, în limitele competenţelor lor, 

să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau 

din străinătate, în condiţiile legii. Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune 

autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi 

internaţionale, în condiţiile legii. 

Protocoalele sau actele de înfrăţire şi colaborare se adoptă de consiliul local. 

 

 

Municipiul este înfrăţit cu următoarele orașe: 

- orașul Nevers (Franța); cu ocazia înfrățirii s-a constituit și o asociație de prietenie 

Curtea de Argeș –Nevers, prin intermediul căreia s-au desfășurat an de an schimburi 

culturale. 
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-orașul San Giuliano-Milanese (Italia); 

-orașul Majdanpek (Serbia); 

-orașul Libertador (Venezuela). 

Municipiul Curtea de Arges este membru activ în Asociația Localităților și Zonelor 

Istorice și de Artă din România, structura asociativă în care este reprezentată de Primar și în 

Asociația Municipiilor din România, care face parte din Federația Autorităților Locale din 

România. 

Municipiul Curtea de Argeș s-a asociat cu Consiliul Județean Argeș și cu diverse 

consilii locale în vederea realizării în comun a unor proeicte de dezvoltare locală: 

 Asociere cu Consiliul Județean Argeș, municipiile Pitești și Câmpulung, 

orașele Mioveni, Costești și Topoloveni și comunele Domnești, Rucăr și 

Albota (Proiect ISPA Managementul integrat al deșeurilor solide în judetul 

Argeș); 

 Asociere cu comunele Nucșoara, Corbi, Domnești și Pietroșani și Cosești 

(Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2006); 

 Asociere cu Consiliul Județean Argeș și cu Consiliul Local al comunei Arefu  

în vederea accesării unor fonduri pentru punerea în valoarea Cetății Poienari 

(Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2007). 

2.7. Atribuirea sau schimbarea de denumiri 

 

Atribuirea şi schimbarea denumirii unor instituţii publice de interes local, a străzilor, 

pieţelor şi a altor obiective locale se poate face în baza rapoartelor Compartimentelor de 

resort, a avizelor Comisiilor de specialitate şi în baza altor avize prevăzute de lege.    

Hotărârea privind propunerea de schimbare  a denumirii se ia potrivit competenţelor 

legale în urma dezbaterii în Comisia de specialitate. La atribuirea şi schimbarea de denumiri 

se va ţine seama de tradiţii, de istoria localităţii, de propunerile cetăţenilor, precum şi de 

perspectivele de dezvoltare ale localităţii.  

Consiliul local asigură ținerea evidenței denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente 

pe raza municipiului. 

 

Capitolul III-Patrimoniul  municipiului Curtea de Argeș 

 

 Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale- municipiului Curtea de Argeș este 

reprezentat de bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniul public al acestuia, 

domeniului său privat, precum şi de drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial. 

 

3.1. Bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată 

a municipiului Curtea de Argeș 

 
Consiliul local administrează domeniul public şi privat al municipiului Curtea de Argeș, 

potrivit legii. Aparţin domeniului public de interes local toate bunurile care, potrivit legii sau prin 

natura lor sunt de uz sau interes public şi nu au fost declarate de interes judeţean sau naţional şi sunt 

cuprinse în H.C.L. nr. 71/1999 şi în H.G.R. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând 

domeniului public al judeţului Argeş, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Argeş, precum şi cele intrate ulterior. Aparţin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș, 
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celelalte bunuri mobile sau imobile, altele decât cele care fac obiectul aliniatului precedent, aflate 

sau intrate în proprietatea municipiului prin căile şi mijloacele prevăzute de lege.  

Domeniul public al municipiului este alcătuit din următoarele bunuri: 

- străzi si trotuare, 

- pieţe publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcuri publice, precum si zonele de 

agrement, 

- lacuri, şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

- reţele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare și epurare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile si terenurile aferente; 

terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 

instituţiile publice de interes local, cum sunt bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile 

şi altele asemenea; 

- locuinţe sociale, 

- statui şi monumente, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 

- bogaţii de orice natură ale subsolului, dacă nu au fost declarate de interes național; 

- terenuri cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă 

nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

- cimitire municipale. 

 

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile;asupra lor se 

pot constitui următoarele categorii de drepturi, potrivit dispozițiilor art. 861-875 din Noul 

Cod Civil: 

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date în administrare, concesionate sau închiriate, în 

condiţiile legii;  

b) pot fi atribuite în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, în 

condițiile legii și al Regulamentului aprobat de Consiliul Local prin care se stabilesc 

procedurile de evaluare ale respectivelor imobile și criteriile de atribuire care stau la baza 

acestora, conform ar. 41 și 49 din Ordonanța nr.26/2000 cu modificarile și completările 

ulterioare. 

c) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; 

d) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de 

bunăcredinţă asupra bunurilor mobile. 

 

Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public si cel privat al municipiului Curtea de 

Argeș se actualizează anual, în termen de 60 de zile de la depunarea situațiilor financiare anuale. 

Domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș este alcătuit din bunuri mobile sau imobile, 

altele decât cele care fac parte din domeniul public, intrate în proprietatea privată a municipiului prin 

modalităţile prevăzute de lege. 

Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă 

prin lege nu prevede altfel. 

 

3.2.Drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial 

 
 Consiliul local are obligaţia de  a administra domeniul public şi domeniul privat de interes 

local. 

 Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de către toţi membrii societăţii, 

în temeiul legii, în mod direct sau indirect –prin intermediul unor instituţii publice  ce le au în 

administrare. 
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 Consiliului Local i se prezintă anual de către primar un raport asupra situaţiei gestionării 

bunurilor. 

 Dreptul de proprietate publică se dobândeşte conform art.863 din Noul Cod Civil : 

 

a) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii ; 

b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;  

c) prin acte de donaţie sau legate acceptate în condițiile legii, dacă bunul în cauză, prin natura 

lui sau voința dobânditorului, devine de uz sau ori de interes public; 

d) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș în domeniul 

public al acestuia, în condițiile legii ; 

e) prin alte moduri prevăzute de lege. 

Dreptul de proprietate publică încetează dacă: 

a) bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat,  

b) dacă a încetat uzul sau interesul public, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.  

Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local, 

dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel . 

 
Capitolul IV –Educație și Instituții de cultură-Prezentare generală 

  
 În municipiului Curtea de Argeș învățământul are vechi rădăcini : de la școala de grămătici 

de la Curtea lui Vlaicu Vladislav I (1364-1377), Școala de grămătici de pe lângă Mitropolia de la 

Curtea de Argeș, Școala de copiști de pe lângă Mănăstire înființată înființată de Neagoe Basarab , 

până la învățământul modern prin Seminarul Teologic la 1836, la cele două școli publice, una de 

fete și alta de băieți, înființate în 1839 și în 1857 la Flămânzești, până la Școala de Arte și Meserii 

înființată în 1901 de regina Elisabeta. 

4.1.Învățământul preuniversitar 

 Învățământul preuniversitar din zonă este constituit din unități de diferite tipuri, niveluri 

și forme de organizare a activității de instruire și educare a elevilor : două grădinițe cu personalitate 

juridică, care au în subordinea lor și alte grădinițe-structură, patru școli gimnaziale, șase licee, dintre 

care două cu profil teoretic și patru tehnologice, iar ca unități de învățământ particular, o grădiniță 

și o școală postliceală. 

 Populația școlară a fost în continuă descreștere în ultimii ani.Regresul se datorează scăderii 

natalității. 

 Învățământul preșcolar  

In municipiul Curtea de Argeș functionează două grădinițe cu personalitate juridică, care au 

în subordinea lor și alte grădinițe-structură, fără personalitate juridică, functionând în localuri 

distincte; grădinițe-structură funcționează și în subordinea  altor instituții de învățământ; 

            In total, în anul 2014 s-au înregistrat un număr de 788 elevi preșcolari. 

            Unități de învățământ: 

Grădinița cu Program Prelungit “Academia Piticilor” (fostă nr. 3), situată în mun. Curtea 

de Argeș, str. Despina Doamna, nr.38,  cu personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 25 

cadre didactice și un număr total de 275 de elevi înscriși și două grădinițe- structură: 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Albești, bl. E19, 

sc.B, ap.12,13,14, fără personalitate juridică; 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr.2, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Victoriei, nr.5, 

fără personalitate juridică; 

Grădinița cu Program Prelungit “O lume minunată” (fostă nr. 2), situată în mun. Curtea 

de Argeș, str.Episcop Nichita, nr.5, cu personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 26 

cadre didactice și un număr total de 374 de elevi înscriși și o grădiniță-structură: 
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- Grădinița cu Program Normal Nr.1, situată în mun. Curtea de Argeș, str. Basarabilor, nr. 

60, fără personalitate juridică; 

Liceul Tehnologic Auto are în subordine o grădiniță-structură, având în anul 2014 un 

număr de 3 cadre didactice și un număr total de 53 de elevi preșcolari înscriși: 

- Grădinița cu Program Normal Capu Dealului, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Rm. 

Vâlcea, nr. 141, fără personalitate juridică; 

Colegiul Național “Vlaicu Vodă” are în subordine trei grădinițe-structură, având în anul 

2014 un număr de 5 cadre didactice și un număr total de 81 de elevi preșcolari înscriși: 

- Grădinița cu Program Normal Valea Sasului, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Victoriei, 

nr. 141, fără personalitate juridică; 

- Grădinița cu Program Normal Nr.2, situată în mun. Curtea de Argeș, str.V. Iașului, bl. A7, 

sc. B, ap.17, fără personalitate juridică; 

- Grădinița cu Program Normal “Sf. Ana”, situată în mun. Curtea de Argeș, str. Victoriei, bl. 

P5, ap.3, fără personalitate juridică; 

Școala Gimnazială Specială Marina dispune de o grupă preșcolară, având în anul 2014 un 

număr de 2 cadre didactice și un număr total de 5 de elevi preșcolari înscriși. 

 

           Evolutia învățământul preșcolar ca număr de elevi și cadre didactice în perioada 2011-2014:                

 2011 2012 2013 2014 

Nr. elevi înscrisi 969 876 791 788 

Nr. cadre didactice  63 63 62 61 

 

Învățământul primar și gimnazial 
In municipiul Curtea de Argeș functionează patru școli gimnaziale cu personalitate juridică; 

unități de învățământul primar și gimnazial funcționează și în subordinea  altor instituții de 

învățământ; 

 În total, în anul 2014 s-au înregistrat un număr de 2455 elevi. 

 Unități de învățământ: 

Școala Gimnazială “Carol I” funcționează în două localuri situate în mun. Curtea de Argeș, 

unul pe strada Traian nr.21 și celălat pe str.Armand Călinescu, nr.6,  cu personalitate juridică, având 

în anul 2014 un număr de 31 cadre didactice și un număr total de 384 de elevi înscriși. 

Școala Gimnazială “Regina Maria” situată în mun. Curtea de Argeș, str.Progresului, nr.1, 

cu personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 34 cadre didactice și un număr total de 

438 de elevi înscriși. 

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” situată în mun. Curtea de Argeș, str.Banu 

Mărăcine, nr.3, cu personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 65 cadre didactice și un 

număr total de 778 de elevi înscriși. 

Școala Gimnazială  “Basarab I”, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Posada, nr.1, cu 

personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 36 cadre didactice și un număr total de 417 

de elevi înscriși. 

Școala Gimnazială Specială Marina, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Victoriei, nr.5, 

cu personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 22 cadre didactice și un număr total de 60 

de elevi înscriși; deservește copii cu nevoi speciale de nivel preșcolar, primar și gimnazial. 

-în acest sens dispune de 2 cabinete de logopedie, de un cabinet de kinetoterapie, de un 

cabinet de asistență socială și de un cabinet de asistență medicală. 

Aparută inițial ca inițiativă privată a Fundației Hand-Rom, Școala Gimnazială Specială 

Marina a fost inclusă ulterior în rețeaua învățământului public; actualmente se află în subordinea 

Consiliului Județean Argeș. 

Colegiul Național “Vlaicu Vodă” are în subordine o școală-structură, având în anul 2014 

un număr de 12 cadre didactice și un număr  de 220 de elevi  înscriși: 
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- Școala Gimnazială “Armand Călinescu” situată în mun. Curtea de Argeș, str.Negru 

Vodă, nr.76, fără personalitate juridică; 

 

Liceul Tehnologic Auto are în subordine două școli-structură, având în anul 2014 un 

număr de 14 cadre didactice și un număr de 163 de elevi înscriși: 

-Școala Primară Noapteș, situată în mun. Curtea de Argeș, str.Liniei, nr.5, fără personalitate 

juridică; 

-Școala Gimnazială “Sf. Apostol Andrei” situată în mun. Curtea de Argeș, str.Rm. Vâlcea, 

nr.141, fără personalitate juridică; 

Evolutie învățământul primar și gimnazial ca număr de elevi și cadre didactice în perioada 

2011-2014: 

 2011 2012 2013 2014 

Nr. elevi înscrisi 2349 2537 2510 2455 

Nr. cadre didactice  195 203 205 215 

 

Învățământul liceal, postliceal si profesional  
În municipiul Curtea de Argeș functionează 6 licee cu personalitate juridică, de diverse 

profile; 

Unități de învățământ: 

Colegiul Național “Vlaicu Vodă”- unitate de  învățământul teoretic, cu rezultate de excepție 

atât la olimpiadele și concursurile școlare, cât și la admiterea în învățământul superior, situată în 

mun. Curtea de Argeș, str.Negru Vodă, nr.131, cu personalitate juridică 

-  în anul 2014 dispune de un număr total de 67 cadre didactice și un număr total de 1145 de 

elevi înscriși, de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal : 81 de elevi preșcolari, 220 de elevi de 

nivel primar și gimnazial și 844 de elevi de nivel liceal. 

Specializările asigurate de către această unitate de învățământ sunt : 

-în profilul real : matematică-informatică și științe ale naturii; 

-în profilul uman : științe sociale și filologie. 

Seminarul Teologic Ortodox “Neagoe –Vodă Basarab” -unitate de  învățământul teoretic, 

de profil teologic, situată în mun. Curtea de Argeș, b-dul Basarabilor, nr.15, cu personalitate juridică. 

- în anul 2014 dispune de un număr total de 21 cadre didactice și un număr total de 158 de 

elevi înscriși de nivel liceal; 

Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu”- unitate de  învățământul tehnologic, situată în 

mun. Curtea de Argeș, b-dul Basarabilor, nr.15, cu personalitate juridică. 

- în anul 2014 dispune de un număr total de 36 cadre didactice și un număr total de 600 de 

elevi înscriși, dintre care de nivel liceal un număr de 529 elevi, iar de nivel postliceal un număr de 

71 elevi ; 

 Liceul Tehnologic “Constantin Dobrescu” asigură la nivel liceal următoarele tipuri de 

specializări: 

-profilul „Resurse naturale și pretecția mediului”: tehnician veterinar, tehnician în industria 

alimentară, tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician în agroturism, tehnician 

agromontan, tehnician în agricultură. 

-profilul „Servicii” : tehnician în activități de comerț, tehnician în activități economice, 

tehnician în gastronomie. 

Începând cu anul școlar 2013-2014  unitatea de învățământ înregistrează și nivelul de studii 

post liceale, cu specializările : tehnician controlul calității produselor agroalimentare și asistent 

manager, având un număr de 36 de elevi înscriși în 2013 si 71 de elevi înscriși în 2014. 

Liceul Tehnologic  Forestier- unitate de  învățământul tehnologic, situată în mun. Curtea 

de Argeș, b-dul Basarabilor, nr.21, cu personalitate juridică. 
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-în anul 2014 dispune de un număr total de 44 cadre didactice și un număr total de 660 de 

elevi înscriși la nivelul liceal; 

În  anii școlari 2012-2013 și 2013-2014,  unitatea de învățământ a înregistrat și nivelul de 

studii profesional, cu specializările : pădurar și tâmplar universal, având un număr de 27 de elevi 

înscriși în 2012 si 25 de elevi înscriși în 2013. 

Liceul Tehnologic  “Ferdinand I”- unitate de  învățământul tehnologic, profil tehnic, situată 

în mun. Curtea de Argeș, str. Albești, nr.10, cu personalitate juridică. 

-în anul 2014 dispune de un număr total de 35 cadre didactice și un număr total de 523 de 

elevi înscriși; 

Liceul Tehnologic  “Ferdinand I” asigură la nivel liceal specializări în domeniile: electronică 

și automatizări, electric și mecanic. 

Liceul Tehnologic  Auto- unitate de  învățământul tehnologic, situată în mun. Curtea de 

Argeș, str. Rm. Vâlcea, nr.41, cu personalitate juridică. 

-  în anul 2014 dispune de un număr total de 61 cadre didactice și un număr total de 852 de 

elevi înscriși, de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal : 53 de elevi preșcolari, 163 de elevi de 

nivel primar și gimnazial, 329 de elevi de nivel liceal și 307 de elevi de nivel profesional. 

Liceul Tehnologic Auto asigură următoarele calificări profesionale: 

- învățământ liceal: tehnician transporturi, electrician, electronist auto, coafor –stilist. 

- învățământ profesional: mecanic auto, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, frizer-

coafor, manichiurist-pedichiurist. 

           Evolutia învățământului liceal, postliceal si profesional ca număr de elevi și cadre didactice 

în perioada 2011-2014:                

 

Nr. 

 crt. 

 2011 2012 2013 2014 

1. Nr. elevi înscrisi  

nivel liceal 

3707 3295 3169 3043 

2. Nr. elevi inscrisi  

nivel postliceal 

- - 36 71 

3. Nr. elevi inscrisi  

nivel profesional 

30 210 190 307 

4. Nr. cadre didactice  245 234 219 222 

 

Evoluție învățământ preuniversitar ca număr de elevi și cadre didactice în perioada 2011-

2014:                

 

Nr. 

 crt.  

 2011 2012 2013 2014 

1. Nr. elevi înscrisi 7055 6918 6696 6664 

2. Nr. cadre didactice  503 500 486 498 

 

Baza materială 

Unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Curtea de Argeș dispun de un număr 

total de: 

-282 săli de clasă și cabinete școlare; 

-41 de laboratoare școlare; 

-25 de ateliere școlare; 

-8 săli de sport; 

-15 terenuri de sport; 
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De asemenea, unitățile de învățământ sunt deservite de 13 cabinete școlare, aflate în 

subordinea Primărie municipiului Curtea de Argeș. 

Învățământul particular  

Este reprezentat de următoarele unități de învățământ: 

1.Școala Postliceală  “Henri Coandă” -unitate de  învățământul postliceală, situată în 

mun. Curtea de Argeș, str. Albești, nr.10, cu personalitate juridică. 

-în anul 2014 dispune de un număr de 11 cadre didactice și un număr total de 164 de elevi 

înscriși; 

-asigură următoarele calificări profesionale: asistent medical generalist, asistent medical de 

farmacie; 

2. Grădinița cu Program Normal și Prelungit  “Sf. Nicolae”-Asociația de caritate 

“Fiicele Milostivirii și ale Crucii ”-Filiala Curtea de Argeș), înființată  în anul 2013, situată în 

mun. Curtea de Argeș, str. Eroilor, nr.10,  cu personalitate juridică, având în anul 2014 un număr de 

2 cadre didactice și un număr  de 40 de elevi preșcolari înscriși. 

 

4.2.Instituții de cultură 

 

 Principale instituții de cultură din municipiul Curtea de Argeș sunt : 

1.Centrul de Cultură și Arte “George Topârceanu“, situat în B-dul Basarabilor, nr.59 ; 

Misiune : Centrul de Cultură și Arte inițiază și desfășoară proiecte în domeniul spectacolelor 

și concertelor, educației permanente (economică, juridică, artistică, ecologică etc), al culturii 

tradiționale și al creației populare contemporane, urmând cu consecvență următoarele direcții: 

a. susținerea inițiativei în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolelor; 

b. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone din domeniul 

artelor spectacolelor; 

c. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte; 

d. organizarea și desfășurarea de activități de documentare a expozițiilor temporare, 

elaborarea de monografii și lucrări de prezentare turistică ; 

e. promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare specifice zonei ; 

f. difuzarea de filme artistice și documentare; 

g. organizarea sau susținerea formațiilor de amatori, organizarea de concursuri și festivaluri 

folclorice; 

In cadrul Centrului de Cultură activează următoarele formații artistice :  

Ansamblul folcloric “Argeșul“ ; 

Grupul Vocal Folcloric Bărbătesc “Rapsozii Argeșului“; 

Corala mixtă “Orfeu“ ; 

Cenaclul de arte plastice “Artis“ ; 

Clubul iubitorilor de cultură și arte ; 

2.Muzeul Municipal Curtea de Argeș, situat pe str. Negru Vodă, nr.2, în centrul 

municipiului, vis-à-vis de Biserica Domnească. A fost inaugurat în 1969. 

Deține un patrimoniu valoros, cu peste 12.000 de piese muzeistice, din care peste 300 fac 

parte din Patrimoniul Național Cultural. 

Muzeul include trei localuri : 

 Sediul central, în care, la parter, sunt deschise publicului 2 expoziții de bază, una 

reprezentând istoria orașului de la Basarab I până la 1947, cealaltă cu tema “Evoluția 

tehnicii în sec. XVI-XVIII“, cărora li se adaugă o sală de suveniruri populare și sala 

multifuncțională, utilizată cu prilejul diferitelor evenimente organizate de muzeu.La 

etaj muzeul dispune de o bibliotecă de 5000 de volume referitoare la istoria poporului 

român.Muzeul numără cca. 4.000 de vizitatori anual. 
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 Complexul muzeal Curtea Domnească, alcătuit din Biserica Domnească, Turnul de 

poartă și Ruinele caselor domnești din perioadele lui Basarab I și Neagoe Basarab, 

vizitat de cca 20.000 de persoane pe an.  

 Casa Norocea, care prezintă la parter colecția de obiecte de artă a  secției etnografice 

a muzeului, într-o expoziție permanentă, vizitată de cca 2.000 de persoane pe an.  

 

Expozițiile prezintă colecții de istorie, arheologie (obiecte din neolitic, epoca dacică, romană, 

bizantină, medievală –tezaurul de monede de la Carol Robert), colecții de medalii, plachete și 

decorații românești (secolele XIX-XX), etnografie (interior de casă argeșeană, piese de port, piese 

pentru păstorit), artă românească (vase decorative din bronz și cositor din secolele XVI-XVIII). 

De asemenea, muzeul găzduiește frecvent expoziții de grafică, fotografie, pictură, artă 

decorativă ale unor artiști locali.Aici au loc și lansări de carte, prezentări ale debutului în lumea artei 

ale unor tineri autori, simpozioane. 

3.Clubul Copiilor, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Argeș, care 

găzduiește : 

-Ansamblul “Posada “ de copii și tineret ; 

-Ansamblul de copii “Brâulețul“. 

4. Biblioteca Municipală Curtea de Argeș, cu un număr de 70.000 de volume. 

5.12 biblioteci școlare 

6. Biblioteca Spitalului Municipal Curtea de Argeș 
7. Biblioteca Hidroelectrica  

 

Capitolul V-Partide politice, sindicate și asociații 
 

In municipiul Curtea de Argeș îşi desfăşoară activitatea  organizaţii si filiale ale principalelor 

partide politice din România: 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT;  

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL; 

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT; 

PARTIDUL ROMÂNIA MARE; 

PARTIDUL CONSERVATOR; 

PARTIDUL MISCAREA POPULARA; 

PARTIDUL COMUNIȘTILOR NEPECERIȘTI. 

 

Principalele sindicate organizate în municipiul Curtea de Argeș sunt: 
- Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Curtea de Arges, afiliat la Federația Sindicatelor 

Libere din Învățământ 

- Sindicatul SANITAS, afiliat la Federația SANITAS 

- Sindicatul Medicilor din România 

- Sindicatul HIDROSIND Curtea de Arges 

- Sindicatul Hidroserv Curtea de Arges 

- Sindicatul Salariaților “Electroarges SA”  

           Asociații  

 -Asociația Culturală “Orient Occident”, condusă de Dumitru M. Ion; 

           -Asociația Culturală “Curtea de la Argeș”, condusă de acad. Gh. Păun; 

           -Revista  Culturală “Curtea de la Argeș ”, condusă de acad. Gh. Păun; 

           -Asociația “Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei”- filiala Argeș; 

           -Asociația de Dialog Intercultural; 

           -Asociația  “Dumnezeu este iubire”; 

           -Asociația “Cealaltă Românie”. 
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Capitolul VI-Activitatatea economică 

 
 Dacă la începuturile sale orașul avea ca funcțiune economică de bază comerțul și 

meșteșugăritul (în special olăritul și cizmăritul), funcțiune rezultată din așezarea sa la limita dintre 

zona de deal și cea de munte, după construirea liniei ferate Pitești - Curtea de Argeș în 1986, orașul 

începe să se dezvolte prin apariția primelor industrii : de prelucrare a lemnului (1905) și de confecții 

(1940).Aceste industrii s-au dezvoltat și sunt și în prezent importante în plan economic. 

 Amenajarea hidroenergetică a râului Argeș între 1960-1965 a creat o puternică industrie 

energetică, precum și un ridicat potențial turistic în zona lacului de acumulare Vidraru și a 

Transfăgărășanului. 

 În intervalul care a urmat după Revoluția din 1989 au dispărut din păcate anumite unități 

industriale de mare importanță, cum ar fi Fabrica de Bioproteine sau Fabrica de Porțelan –ARPO, 

însă altele au reușit să supraviețuiască, să se mențină și să se dezvolte prin privatizări reușite și 

atragerea de investitori străini, cum este cazul unităților din industria electronică și electrotehnică.In 

acest sector în prezent se remarcă societățile Steinel Trading SRL și Electrorgeș SA. 

 Dintre unitățile cu profil cu meșteșugăresc care au supraviețuit și s-au dezvoltat foarte bine 

pe noile piețe de producție și desfacere se remarcă Fabrica de Globulețe ARGCOMS . 

  

 Populația activă de 11879 locuitori reprezintă 43,41% din populația totală a municipiului, 

respectiv 27359 de persoane. 

 Ponderea diferitelor categorii de salariați în totalul  populației ocupate este următoarea: 

-Industrie-  număr de salariați 3960, reprezentând 33,3% din aceasta. 

-Comerț –număr de salariați 1614, reprezentând 13,58% din totalul  populației ocupate; 

-Agricultură - număr de salariați 780, reprezentând  6,56 % din totalul  populației ocupate; 

-Servicii : turism și restaurante număr de salariați 332, reprezentând  2,79% din totalul  populației 

ocupate; 

-Administrație și învățământ : număr de salariați 1631, reprezentând  13,73 % din totalul  populației 

ocupate; 

-Construcții: număr de salariați 835, reprezentând  7,02 % din totalul  populației ocupate; 

 

 Așadar, cea mai mare pondere în rândul populației ocupate o înregistrează numărul 

salariaților din industrie, care este de 3960, conform Directiei Județene de Statistică, reprezentând 

33,3% din aceasta. 

 În cadrul salariaților din sectorul industrial, sub raportul forței de muncă ocupate, cel mai 

bine reprezentate sunt: 

-industria alimentară -462 salariați, reprezentând 11,66%  din totalul salariaților din industrie; 

-confecții, marochinărie -1125 salariați, reprezentând 28,40%  din totalul salariaților din industrie; 

-fabricarea produselor electronice și a echipamemtelor electrice -976 salariați, reprezentând 24,64% 

din totalul salariaților din industrie; 

-producția și furnizarea de energie electrică -403 salariați, reprezentând 10,17% din totalul 

salariaților din industrie; 

-fabricarea construcțiilor metalice și a produselor din metal-162 salariați, reprezentând 4,09% din 

totalul salariaților din industrie; 

-prelucrarea lemnului și fabricarea mobilei -498 salariați, reprezentând 12,57% din totalul 

salariaților din industrie; 

-fabricarea de mașini și utilaje-148 salariați, reprezentând 3,73 % din totalul salariaților din industrie; 

 În economia locală, în momentul actual există un număr total de 2229 de agenți economici 

cu sediul în  municipiul Curtea de Argeș, pe următoarele categorii: 

 Societăți pe acțiuni: 27 
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 Societăți cu răspundere limitată: 1550 

 Organizații cooperatiste: 1 

 Societăți cooperatiste :1 

 Întreprinderi familiale : 49 

 Persoane fizice autorizate :406 

 Întreprinderi individuale : 194 

 Regii autonome :0 

 

Se remarcă firmele reprezentante ale unor mari companii multinaționale, cum sunt:  

- Steinel Electronic SRL, cu 750 salariați  

- Dr. Oetker RO SRL, cu 439 salariati 

- Fuchs Condimente RO SRL, cu 222 salariati. 

   Cele mai importante firme, după cifra de afaceri, la sfârşitul anului 2013, sunt 

următoarele: Electroargeș SA, Fuchs Condimente RO SRL, Steinel Electronic SRL, Dr. 

Oetker RO SRL, ALEX-STAR SRL, Conim Partners SRL, Silva Rom Golden SRL, Romcat 

Gic Metal SA, Confarg SA, First Elia Tom 94 SRL, General Craft Constructions SRL, Șapte 

din Șapte SRL. 

   

Capitolul VII-Finanțe Bănci- Prezentare generală 

 

Activitatea financiar-bancară a crescut în ultimii ani. În mun. Curtea de Argeș 

funcționează 11 sucursale ale băncilor comerciale și Trezoreria Curtea de Argeș. 

 În prezent în prezent în mun. Curtea de Argeș funționează societăți bancare. Aceastea sunt: 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea societății bancare Adresa sucursalei/agenției 

1. Banca Comercială Română SA 

-două agenții 

B-dul Basarabilor, nr.97 

Str. Albești, bl. Z2, parter 

2. BRD-Group Societe Generale SA 

-două agenții 

B-dul Basarabilor, nr.82-84, bl.E4A 

Str. Albești, bl. Z2, parter 

3. Alpha Bank SA B-dul Basarabilor, bl.E13, parter 

 

4. Raiffeisen Bank SA 

-două agenții 

B-dul Basarabilor, nr.27-29 

Str. Albești, bl. Z2, parter 

5. Banca Transilvania SA B-dul Basarabilor, bl. A1 

6. Bankpost SA B-dul Basarabilor, nr.12 

7. VOLKSBANK România SA B-dul Basarabilor, bl.E3,sc.B, parter 

 

8. Credit Europe Bank SA Complex Comercial B-dul Basarabilor 

 

9. UniCredit Tiriac Bank  B-dul Basarabilor, bl.F11A, parter 

 

10. CEC Bank Str. Mihai Bravu, bl. E16, parter 

11. Banca Românească B-dul Basarabilor, nr.125 

 

Capitolul VIII-Asistență socială 
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 Asistenţa socială se asigură printr-un serviciu public cu personalitate juridică aflat in 

subordinea Consiliului Local - Curtea de Arges , respectiv Serviciul Public de Asistenţă Socială 

(SPAS) 

Sediu : Primaria Municipiului Curtea de Arges, Strada : B-dul Basarabilor, nr. 99.  
Localitatea : Curtea de Arges,  

Cod Postal: 115300  

Judetul: Arges  

Telefon: 0248/ 721033.  

Fax:0248/ 721107  

E-MAIL: spascurteadearges@yahoo.com  
 

MISIUNEA SPAS  

 Asistenţa socialã, prin mãsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea 

capacitãţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea 

calitãţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socialã. 

         Asigurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de risc şi intervenţie primară pentru 

persoanele singure şi familiile aflate în dificultate din Municipiul Curtea de Arges.  
OBIECTIVE  

 Asigurarea sistemului de asistenţă socială respectând standardele generale în domeniu prin: 

 Acordarea de prestaţii sociale. 

 Dezvoltarea de parteneriate şi susţinerea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi. 

 Oferirea de servicii de consiliere socială, informare, mediere şi monitorizare.  

 Furnizarea de servicii sociale de calitate . 

 

 Serviciile sociale reprezintã activitatea sau ansamblul de activitãţi realizate pentru a 

rãspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 

depãşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socialã, 

promovãrii incluziunii sociale şi creşterii calitãţii vieţii. 

 Serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, 

persoanelor cu dizabilitãţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fãrã 

adãpost, persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, 

internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, 

persoanelor sancţionate cu mãsurã educativã sau pedeapsã neprivativã de libertate aflate în 

supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din 

comunitãţi izolate, şomerilor de lungã duratã, precum şi servicii sociale de suport pentru 

aparţinãtorii beneficiarilor.  

8.1.Copil si familie 

Protecţia Copilului și a Familiei 
Obiective: 
           -Respectarea interesului superior al copilului în toate acţiunile şi deciziile care îl privesc pe 

acesta. 

          -Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului 

Activităţi:  

 Prevenirea separării copilului de familia sa; 

 Consiliere social;  

 Reevaluarea situaţiei familiale pentru copiii pentru care s-a instituit o măsură de protecţie;  

 Obţinerea bursei ,,Bani de liceu’’; 

 Acordarea de ajutoare de urgenţă; 
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 Identificarea şi monitorizarea copiilor cu părinţi în străinătate; 

 Identificarea situaţiilor de violenţă domestic; 

 Monitorizarea serviciilor acordate prin planuri de servicii. 

 

8.2.Persoane şi familii cu venituri mici 
Acordarea de Prestaţii Sociale Persoanelor cu Venituri Mici 

 

 Alocaţii de susţinere a familiei 

 Ajutor social 

 Subvenţii pentru încălzire 

 Distribuirea ajutoarelor comunitare 

 Munca în folosul comunităţii 

 Locuinţe sociale 

8.3.Persoane vârstnice 

        Protecţia Persoanelor Vârstnice 

Obiective: 
- Susţinerea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc 

social, imobilizate la pat; 

- Consilierea şi informarea persoanelor vulnerabile cu privire la drepturile lor şi la serviciile 

de asistenţă socială existente în municipiu/judeţ.  

Activităţi:  

 Evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei vârstnice în vederea internării în centre de 

asistenţă socială 

 Reevaluarea situaţiei persoanei internate şi a familiei acesteia 

 Susţinerea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

 Consiliere socială 

 

8.4.Persoane cu handicap 

Protecţia Persoanelor cu Handicap 

Obiective:  

         -Asigurarea protecţiei sociale pentru persoanele cu dizabilitate gravă prin angajarea de asistent 

personal sau plata unei indemnizaţii lunare.  

         -Consiliere socială . 

Activităţi: 

 Încadrare a asistenţilor personali şi acordarea indemnizaţiilor lunare;  

 Anchete sociale pentru încadrarea ca asistent personal; 

 Anchete sociale pentru obţinerea indemnizaţiilor lunare;  

 Prelungirea CIM sau acordare indemnizaţie; 

 Anchete sociale pentru scutirea de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale 

din România;  

 Încetarea drepturilor;  

 Monitorizarea activităţii asistenţilor personali angajaţi . 

8.5.Persoane fără adăpost 

Protecţia Persoanelor fără Adăpost 
Servicii furnizate: 

 Servicii de asistenţă socială  

 Servicii de consiliere psihologică  

 Servicii de consiliere profesională  

 Servicii de asistenţă medicală 
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8.6.Servicii sociale aflate in structura si subordinea SPAS 

Centre sociale: 
 Centrul de Consiliere Socio-Educativa “ACCES”  

 Centrul de zi pentru îngrijire, consiliere și sprijin al persoanelor cu handicat “SFANTUL 

JUSTINIAN” 

 CREȘA POSADA  
 

Centrul de consiliere socio-educativă “ACCES” 

Rolul Centrului ACCES  
- prevenirea instituționalizării copiilor aflaţi în dificultate şi a abandonului şcolar prin 

asigurare pe timpul zilei a unor activitati de: 

- îngrijire, 

- educative,  

- recreative şi de socializare, 

- consiliere socială şi psihologică,  

- orientare scolară,  

- dezvoltarea deprinderilor de viată independentă 

- activităţi de consiliere şi educare a familiilor beneficiarilor.  

Beneficiarii serviciilor Centrului “ACCES” 

Copii din Curtea de Arges cu vârste cuprinse între 9-16 ani, aflaţi in următoarele categorii de 

dificultate: 

- Prezintă risc de abandon şcolar prin absenteism și neadaptare la cerințele şcolare ;  

- Provin din familii care nu le pot oferi mijloace de educare si manifestare adecvate vârstei ;  

- Manifestă tendinţe comportamentale deviante în familie, şcoală şi comunitate ;  

- Drepturile şi interesele le sunt încălcate sau lezate în orice context social ( şcoală, familie, 

societate ) ;  

 

Centrul de zi pentru ingrijire, consiliere si sprijin al persoanelor adulte cu handicap 
“ SFANTUL JUSTINIAN” 
Misiunea : Furnizarea de servicii sociale persoanelor cu handicap aflate în situaţie de criză - stare 

care generează un dezechilibru, persoana/familia neavând resursele necesare pentru depăşirea 

acesteia.  

Obiectivul principal  

 Protejarea, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi recuperarea cel putin parţială a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi .  

Centrul oferă asistenţă primară şi de specialitate pentru un număr de 20 persoane adulte cu 

dizabilităţi, cu gradul grav, accentuat şi mediu. 

 

Creşa POSADA 

Servicii de îngrijire a copilului în Creşa Posada 

Obiective:  
 Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite la creşă în vederea dezvoltării psiho-motorie 

armonioase a copiilor. 

 Identificarea şi aplicarea celor mai potrivite metode pentru asigurarea educaţiei timpurii a 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 15 luni şi 4 ani.  

Serviciile acordate în cadrul creşei:  

 Servicii socio- medicale;  

 Servicii de educaţie antepreşcolară; 

CRESA functionează cu un numar de 22 de locuri,  din care două vor fi alocate unor cazuri sociale 
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Capitolul IX-Sănătate 

 
 La Curtea de Argeș se consemnează la 24 iulie 1524 existența primului spital de tip ev mediu 

ca Bolniță  a Bisericii Simidreni (Flămânzești) și Mănăstirii, ce va funcționa până la sfârșitul 

secolului XX, iar după 1867, apare primul spital orășenesc, iar în 1930 și primul dispensar medical 

public. 

 Clădirea spitalului vechi a fost construită în 1897, ca donație a lui Daniel Sterescu. 

 În prezent, serviciile de sănătate furnizate în municipiul Curtea de Argeș sunt destinate 

promovării sănătății și asigurării asistenței medicale a populației și sunt asigurate de Spitalul 

Municipal Curtea de Argeș, de Policlinica spitalului și de mai multe cabinete medicale private; de 

asemenea , populația mai este deservită de un număr de 10 farmacii 

 Situația principalilor indicatorii statistici ai stării de sănătate a populației în municipiul 

Curtea de Argeș față de restul țării pentru perioada 2010-2013 sunt: 

 

Indicator   Anul 

2010 2011 2012 2013 

Rata natalității Proporții la 1000 

locuitori 
7,4 6,8 7,1 6,1 

Rata mortalității Proporții la 1000 

locuitori 
7,5 8,6 8,3 7,6 

Sporul natural Proporții la 1000 

locuitori 
-0,1 -1,8 -1,2 -1,5 

Rata mortalității 

infantile  

Proporții la 1000 

născuți-vii 
8,3 13,6 4,4 5,1 

 

 -rața natalității este în scădere, fenomen constant la nivelul întregii țări; 

            -rața mortalității este în ușoară creștere, sporul natural a devenit negativ și este în creștere. 

            -rața mortalității infantile este în scădere. 

 În concluzie, evoluția indicatorilor demografici, cu natalitate în scădere, mortalitate în 

creștere, cu sporul natural  negativ atestă o populație în îmbătrânire, cu un număr și o pondere mare 

a vârstnicilor în viitor. 

 Baza materială: 

 Spitalul Municipal Curtea de Argeș este o unitate medicală spitalicească cu 215 paturi, 

inaugurată la data de 26 octombrie 1984 (moment la care dispunea de 430 de paturi). 

 Dispune în momentul actual de un număr de 51 de medici, 147 de asitente medicale, 41 de 

infirmiere și 8 cadre reprezentând alt personal superior.  

 Serviciile medicale sunt asigurate printr-un număr de 3 secții mari și mai multe 

compartimente de sine stătătoare, respectiv: 

 secția pediatrie; 

 secția medicină internă - dispunând de 70 de paturi, cu compartimentele:oncologie, diabet 

zaharat, neurologie, cardiologie; 

 secția chirurgie generală, cu compartimentele : O.R.L. și ortopedie-traumatologie ; 

 compartimente separate care dervesc întregul spital: obstetrică-ginecologie, anestezie-terapie 

intensivă (A.T.I.), neonatologie, farmacie, bloc operator, laborator de anatomie patologică; 

 compartiment de primire urgențe. 

  

Spitalul Municipal Curtea de Argeș dispune și de o policlinică (ambulatoriu integrat), cu 

următoarele cabinete: recuparare medicină fizică și balneologie, cardiologie, chirurgie generală, 

dermato-venerologie, endocrinologie, medicină internă, neurologie, psihiatrie, obstetrică-
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ginecologie, O.R.L.,pediatrie, ortopedie-traumatologie, oftalmologie, laborator de radiologie și 

imagistică medicală, laborator clinic de analize medicale, oncologie, diabet zaharat, planificare 

familială, medicină dentară urgențe . 

Ambulatoriul a fost modernizat, renovat și retehnologizat prin Proiectul “Modernizare , 

dezvoltare și echipare ambulatoriu Curtea de Argeș”, realizat cu finanțare europeană, accesat 

de Primăria Curtea de Argeș. Printre dotările obținute se evidențiază: mobilier specific medical, 

aparaturi specifice : endoscop, aparat aspirator, videocolposcop, spirometru, instrumentar specific 

ORL, aparat unde ultrascurte, ecograf staționar cu aplicații abdominale, ginecologice și urologice, 

biomicroscop, combină oftalmologică, fibrobronhoscop, audiometru, videorinolaringofaringoscop, 

electroencefalograf, holtere per EKG tensiune, defibrilator, doppler vascular etc. 

 

Capitolul X-Turism 

 
10.1. Potențialul turistic al  municipiului Curtea de Argeș-Prezentare generală 

 

 Municipiul Curtea de Argeș reprezintă poarta de intrare pentru turismul montan 

desfășurat pe Valea Argeșului, concentrând totodată o mare densitate de obiective istorice. 

 Trecând prin  Curtea de Argeș, turiștii se îndreaptă spre obiectivele Văii Argeșului, 

care includ Barajul Vidraru, Cetatea lui Vlad Țepeș de la Poienari, facilitățile de cazare în 

continuă creștere și diversificare a potențialui de petrecere a timpului liber de pe malul 

lacului Vidraru sau de mai sus, în zona Lacului Bîlea. 
  

10.2. Baza materială în municipiului Curtea de Argeș 

 

 Numărul turiștilor este în continuă creștere în ultimii ani, fapt care a determinat apariția unor 

noi unități de cazare în Curtea de Argeș. 

 Dacă în anul 2010 se înregistrau doar 2 hoteluri, un camping și 4 pensiuni, actualmente se 

inregistrează 3 hoteluri, numărul pensiunilor a crescut la 9, la care se adaugă și un motel . 

 Numărul de locuri în cele două hoteluri a crescut în cei 4 ani de la 175 în 2010, la 196 în 

2014, iar numărul total de locuri de cazare a crescut odată cu creșterea numărului de pensiuni, de la 

273 de locuri  în 2010, la 413 în 2014.  

 Creșterea capacității de cazare turistică între anii 2011-2014: 
Indicator  UM  2011 2012 2013 2014 
Capacitatea de cazare turistică existentă Locuri  338 329 345 413 

  

 Așadar se poate observa o creștere continuă și fermă a capacității de cazare, chiar dacă se 

înregistrază și mici fluctuații. 

 Pe aceeași linie, se înregistrează creșterea numărului de turiști, reflectat în numărul de sosiri 

ale turiștilor și în numărul de înnoptări : 
Indicator  UM  2011 2012 2013 2014 
Sosiri ale turiștilor număr 17884 20568 18796 18344 
Înnoptări ale turiștilor număr 24074 24323 23465 24481 

 

 Unități de cazare: 

 Hoteluri  

-Hotel Camino, trei stele, str. Negru Vodă, nr.5, 60 locuri de cazare. 

-Hotel Posada, trei stele, b-dul Basarabilor, nr. 27-29, 138 locuri de cazare. 

-Hotel Dacia, trei stele, str. Albești, nr.78, 39 locuri de cazare. 

locuri de cazare. 
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 Pensiuni : 

- Pensiunea Cristiana (str.Stefan cel Mare, nr. 170)-15 locuri; Pensiunea Ioana (str. 

Negru Vodă, nr.102), 8 locuri ; Pensiunea Ruxi (str. Negru Vodă, nr.104), 18 locuri; 

Pensiunea Voievozilor (str. Voievozilor, nr.3)-16 locuri; Pensiunea Montana (b-dul 

Basarabilor, nr. 72), 24 locuri; Pensiunea Mikelis (str. Negru Vodă, nr.20), 32 locuri; 

Pensiunea Jankovic (str. Cuza Vodă, nr.75), 36 locuri; Pensiunea Casa Domnească 

(str. Plopiș, nr.3), 24 locuri; Pensiunea Clasic (str. Eroilor, nr.16-18), 25 locuri. 

 Moteluri 

-Motel Meșterul Manole (str. Albești, nr.34 B), 17 locuri. 

 

10.3 Obiective turistice de interes în municipiul Curtea de Argeș 

 

Mănăstirea Curtea de Argeș este situată în partea de nord a Bulevardului Basarabilor, în 

Parcul Regal.Este unul dintre cele mai frumoase și mai cunoscute monumente ale României, iar 

construcția sa este legată de legenda Meșterului Manole . 

A fost înălțată de Neagoe Basarab pe locul unei așezări bisericești mai vechi, biserică pe care 

documentele istorice o menționează de abia la începutul secolului  al XVI-lea. Acest edificiu vechi, 

anterior actualei biserici, era biserica Mitropoliei Ungro-Vlahiei, întemeiată în 1359 de Nicolae 

Alexandru Basarab. 

A fost începută în 1512 și terminată arhitecturală în 1517 .Zugrăveala interioară a fost 

realizată în vremea ginerelui lui Neagoe Basarab, Radu de la Afumați , de către vestitul meșter 

Dobromir. 

Intre 1875-1886, ca urmare a unui incendiu devastator, a fost efectuată o restaurare de 

anvergură de către arhitectul Andre Lecomte de Nouy, împreună cu picturii Pierre de Casse, Petre 

Popescu-Pașcanu și Nicoale Gabrelescu, monumentul căpătând înfățișarea actuală. Din păcate părți 

din fresca lui Dobromir au fost distruse, o parte fiind salvate la Muzeul de Artă din București.  

La constructie s-a folosit calcar de Albești, precum și marmură și mozaicuri aduse  de la 

Constantinopol 

In edificiu se află mormintele ctitorilor: Neagoe Basarab și sotia sa, Despina Doamna, moartă 

la Sibiu in 1954 și adusă la Curtea de Argeș, Radu de la Afumați, realizatorul picturii.În partea de 

sud-est a pronaosului sunt îngropati cei patru copii ai lui Neagoe Basarab, morți la vremea copilăriei: 

Stana, Petru, Ioan, Anghelina. 

La intrare, pe partea dreaptă se află mormintele restauratorilor  Mănăstirii din secolul al XIX-

lea : Carol I, soția sa, regina Elisabeta și fiica lor, Maria, decedată la o vârsta fragedă.Într-un 

baldachin de bronz a fost depusă Sfânta Evanghelie , pictată decorativ de Regina Elisabeta, precum 

și alte obiecte de cult din aur. 

Pe partea stangă față de intrare se află mormintele Regelui Ferdinand I, mort in 1927 și al 

Reginei Mariei, decedată în 1938, prevăzute cu lespezi groase, bogat ornamentată cea a Regelui, și 

mai simplă, după voința sa, cea a Reginei. 

Parcul regal a fost amenajat în stil franțuzesc în 1886 către arhitectul Lecomte de Nouy, iar 

între 1886-1890 a fost construit un nou Palat Episcopal, în construcția căruia, arhitectural, se îmbină 

stilul brâncovenesc cu cel monahicesc clasic.În aripa de nord a palatului s-a aflat la început 

episcopia, iar aripa de sud a fost Palat Regal, locuit continuu între 1914-1916 de Regina Elisabeta, 

până la moartea sa.Palatul Regal va dăinui ca atare până la abdicarea Regelui Mihai, la 30.12.1947. 

Fântâna Meșterului Manole se află în apropierea Mănăstirii Curtea de Argeș, “peste 

drum” și este legată  de frumoasa legendă a construcției acesteia.Se spune că temându-se ca meșterii 

zidari să nu mai facă o altă construcție la fel de frumoasă, Neagoe Basarab le-a luat schelele, lăsându-

i pe acoperișul bisericii.Manole și meșterii săi și-au făcut aripi de șindrilă încercând să zboare cu 
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ele.Trupurile lor însă au căzut, zdrobindu-se de pământ și se spune că acolo unde a căzut Manole a 

țâșnit un izvor de apă cristalină, simbol al jertfei creatorului. 

De asemenea, denumirea unor localități vecine, precum Valea Danului, Valea Sasului a fost 

atribuită după numelor meșterilor care se pare că au căzut din zborul lor în acele locuri. 

 Biserica Domnească, “Monumentum Princeps” cu hramul „Sf. Nicoale”, este unul 

dintre cele mai de preț monumente ale arhitecterii românești .Situat în centrul municipiul, vis a vis 

de Muzeul Municipal,  atrage anual numeroși turiști români și străini. 

 Cercetările arheologice au dus la descoperirea sub actuala biserică și în jurul ei a unei biserici 

și curți feudale construite în prima jumatate a secolului al XIII-lea, probabil între  1220-1235. Vechea 

construcție, cu dimensiunile de 11 x 8 m, prezenta un plan în cruce liberă, familiar arhitecturii 

bizantino-balcanice și era împodobită la exterior cu picturi murale, fațada fiind decorată la exterior 

cu ceramică smălțuită.Pictura avea pe alocuri urme de foița de aur. Vechea curte feudală este 

atribuită lui Seneslau.Probabil că aici au trait Tihomir, precum și Basarab I și apoi Nicolae 

Alexandru. 

 Curtea lui Basarab I, construită în jurul anului 1340, preia si duce mai departe viața 

desfașurată în secolul al XIII-lea în cuprinsul vechii curți feudale. 

Biserica Domnească este primul monument de mare amploare ridicat in Țara Românească, 

bine păstrat.Aparține tipului constantinopolitan, cu plan in cruce greacă înscrisă, are proporții 

impozante și armonioase.Fatadele sunt realizate din zidărie aparentă, cu caramidă și piatră de râu.     

Se consideră că această construcție a fost ctitorită de Basarab I, iar urmașii săi, Nicolae 

Alexandru și Vlaicu Vladislav I au finisat-o si au pictat-o.În interior au fost scoase la iveală 14 

morminte, dintre care 5 sunt domnești. Mormântul cu numarul 10 este al lui Vlaicu Vladislav I; 

mormântul lui Radu I Basarab se păstrază expus sub sticlă, aici putându-se vedea resturi ale 

veșmântului feudal cu ornamente de aur și pietre prețioase. Pictura murala care acoperă întreaga 

biserică este de pe vremea lui Vlaicu Voda (1364-1366), dar s-au păstrat și fragmente de frescă din 

secolul XVIII. În total sunt aproximativ 130 de fresce foarte bine păstrate. 

 Ruinele San Nicoară se află pe o colină, în centrul vechi al orașului, în parcul cu acelasi 

nume și reprezintă tot ce a mai rămas dintr-o biserică de curte ridicată in sec. XIII-XIV, construită 

după canoanele artei bizantine răsăritene. Se poate distinge şi astăzi nava micuţului edificiu, ce se 

termină cu o absidă poligonală. Zidurile prezintă o alternanţă de şiruri de piatră de râu şi cărămidă. 

Un zid gros, străpuns de o uşă, împarte interiorul în pronaos şi naos. Săpăturile arheologice au scos 

la lumină resturi de ceramică smălţuită, olane pentru acoperiş, fragmente de cahle, monede de argint 

şi aramă, inele de argint din secolul XIV-XV, vase de sticlă şi fragmente de frescă. 
Se spune că ar fi fost construită de Doamna Clara,(Clara de Dobokai), catolică si originară 

din Ardeal, mama vitregă a voievodului Vlaicu Vodă, pentru preoții catolici, fideli ei, în timpul unei 

absențe a domnitorului, plecat la luptă.Tradiția populară atribuie construcția bisericii Doamnei 

Marghita, soția legendarului Negru Vodă (în documentele istorice Margit Dabkai, a doua soție a lui 

Nicolae Alexandru). 

Se crede că turnul-clopotniță al paraclisului servea și ca post de observație, de unde era 

semnalizată apropierea dușmanilor.Se instituise, cu ajutorul unor făclii aprinse, un sistem de 

comunicare la distanță cu turnul-donjon al cetății Poienari, aflată la 25 de km distanță, ctitorie a 

primilor Basarabi, dezvoltată ulterior de  Vlad Tepeș.  

În vremurile îndepărtate exista un tunel, care astăzi este accesibil numai până la jumătate, de 

acces între acest edificiu și Biserica Domnească, ce trece pe sub drumul ce le desparte, șoseaua de 

legatură Pitesti-Curtea de Argeș-Transfăgărășan. 

Biserica Olari, având Hramul Adormirea Maicii Domnului, este situată pe str. Cuza Vodă, 

în fostul cartier al breslei olarilor.Este un mic lăcaș de cult cu aspect pitoresc, rural, care îmbină 

elemente arhitectonice din lemn și cărămidă.Construcția de astăzi datează din a doua jumătate a sec. 

al XVII-lea, fiind construită în locul alteia, fost schit, ce ar fi existat de pe la 1300. 
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Pe peretele exterior al bisericii este reprezentată moartea, ceea ce este unicat în această parte 

a țării. 

Asemănările dintre Biserica Olari și unele biserici din Moldova (Bozieni din Judetul Bacău, 

Pașcani din judetul Iasi) datând din a doua jumatate a a secolului al XVII-lea, afirmă existența 

interinfluențelor culturale, lăcașul de la Argeș putând fi creația unor meșteri moldoveni aduși aici de 

olari. 

Biserica Sfinții Îngeri  se află lângă cimitirul vechi al orașului, nu departe de parcul Sîn 

Nicoară. Afost ridicată în 1717 de călugarul Damaschin, ieromonah la Mănăstirea Argeșului. 

Are aspect de construcție specifică perioadei de început a secolului XVIII. Fațada este 

împărțită, printr-un brâu, în două registre, în cel inferior apărând lungi firide oarbe săpate în grosimea 

zidului, realizând un original joc de volume. În interior, biserica păstrează pictura originală (secolul 

al XVIII-lea), realizată de un zugrav anonim. 

Biserica Sfinții Voievozi-Bolniță este situată pe strada Eroilor, nr.36, în partea de nord a 

orașului, având hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Biserica, inițial cu destinația de capelă 

a Bolniței Mănăstirii Argeșului, a fost zidită la jumătatea secolului al XVIII-lea, pe ruinele unei alte 

constructii, mai vechi. Se remarcă pictura interioară. Lângă biserică se află mormântul arhitectului 

francez André Lecompte de Nouy. 

Biserica Sf. Nicolae-Drujesti este situată la nord de Biserica Brad –Botușari, în partea de 

sud a municipiului, pe strada Negru-Vodă. Chiar dacă dimensiunile sale sunt mici, construcția are o 

mare valoare arhitecturală și artistică. A fost construită în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, 

ctitori fiind Iorgu și Stoian Druja din Argeș. A fost restaurată în 1793, iar în urma unui incendiu a 

suferit o nouă intervenție in 1875. Planul este echilibrat, iar fațada are linii simple, dar armonioase. 

Săpăturile arheologice din 1987 au scos la iveală monede din secolului al XVI-lea, un inel 

de argint, un vas funerar din sticlă, precum și fundațiile unei biserici din lemn cu plan dreptunghiular 

și absida altarului pătrată, anterioară bisericii actuale. 

Biserica Brad-Botusari este situată în partea de sud a municipiului Curtea de Argeș și are 

hramurile: Intrarea în biserică a Maicii Domunului, Sf. Petru și Sf. Ioan Botezătorul. 

A fost ridicată de Petru Cercel între 1583-1585, în cartierul botușarilor, meșteri cizmari sași 

și refăcută în 1819 pe vremea domnului fanariot Nicoale Alexandru Șuțu (1818-1821). Se spune 

despre ea că ar fi fost sediul episcopiei catolice de la Argeș. A fost zidită din bolovani de râu și 

cărămidă.Ulterior au avut loc mai multe reparații si restaurări. A fost salvată de la demolare în timpul 

comunismului datorită preotului și revoluției de la 1989. 

 

10.4. Principalele manifestari cultural-artistice si sportive  
 

1.Sărbătorile Argeșului și Muscelului, organizate în perioada august-septembrie a fiecărui 

an, în tot județul Argeș, își propun promovarea turistică și culturală, a tradițiilor, obiceiurilor, 

meșteșugurilor, portului și dansului popular . 

2.Festivalul Internațional de Folclor Carpați, desfășurat în cadrul „Sărbătorilor Argeșului 

și Muscelului” și sub patronajul UNESCO, aduce an de an, în preajma zilei de 15 august, în atenția 

publicului numeros, sosit atât din țară cât și din străinătate, tradițiile și obiceiurile zonei, contribuind 

din plin la schimbul intercultural și la întarirea relatiilor de prietenie si colaborare între participanți. 

Festivalul Carpați a debutat in anul 1975, la Curtea de Arges, iar din 1990 are caracter 

internațional. Festivalul este înscris în Consiliul International al Organizatorilor de Festivaluri 

Folclorice, sub înaltul patronaj al UNESCO. 

3.Raliul Argeșului, manifestare sportivă ce reunește organizatori, zeci de piloți, mecanici, 

mii de spectatori, reprezentanți ai presei locale și naționale, forțe de ordine, timp de 3 zile, în perioada 

mai-iunie, pe Transfăgărășan.Cursa pe asfalt face parte din Campionatul Național de Raliuri Dunlop 

și se desfasoară pe o distanță de 360 kilometri. 
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3.Zilele Municipiului Curtea de Arges, organizator Primăria Municipiului Curtea de 

Arges;  

4.Târgul Meșterilor Populari, desfășurat în cadrul Zilelor Municipiului Curtea de Arges; 

5. Competițiile naționale și internaționale de tenis de câmp –se organizează anual, in 

timpul vacantei de vară, la Tenis Club Curtea de Argeș, cu participarea unor sportivi, atât din țară, 

cât și din străinătate; 

5.Festivalul judetean de Folclor pentru copii si tineret „Florile Dalbe”, organizator 

Centrul de Cultură si Arte “George Topîrceanu”, Primăria Municipiului Curtea de Arges și Consiliul 

Județean Argeș  ; 

6.Festivalul Național de Film Religios “Lumină din lumină”, organizator Consiliul 

Județean Arges, Episcopia Argeșului și Muscelului, gazda Centrul de Cultură si Arte “ George 

Topirceanu” ; 

7. Festivalul Rugămu-ne Ție –concurs de icoane, organizat în cadrul Festivalului National 

de Film Religios “Lumină din lumină” ; 

8.Turul ciclist al României – etapa finală ; 

9.Festivalul Internațional  “Nopțile de poezie de la Curtea de Argeș”, se desfășoară anual 

în luna iulie, începand cu 1997, organizator  academicianul Dumitru M. Ion, gazdă Centrul de 

Cultură si Arte “ George Topirceanu” ; 

Este un festival profesionist, cu participanți din mai multe țări si face parte din programele 

anuale ale Fundației și Organizației Culturale Academia Internațională Orient-Occident. 

10. Festivalul Mărțisorului – perioada 01-08 martie, spectacole și piese de teatru dedicate 

zilei femeii, organizator Centrul de Cultură si Arte “ George Topîrceanu”; 

 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Prezentul statut se adoptă şi se modifică de către Consiliul local prin procedura 

stabilită de lege şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local. 

Stema municipiului Curtea de Argeș constituie ANEXA nr.1  la prezentul Statut.                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


