PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL
RAPORT DE ACTIVITATE
al primarului pentru anul 2017
Întocmirea şi publicarea raportului Primarului Municipiului Câmpulung privind activitatea anului
precedent, în acest caz anul 2017, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locală, în contextul preocupării
pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a
serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor
municipiului o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi
eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2017 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera
administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, educaţie, sănătate, cultură,
tineret, sport, ordine publică, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidenţa populaţiei,
administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, servicii de utilitate publică,
activităţi de administraţie social-comunitară.
S-a încercat şi reuşit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acţiunilor iniţiate sau găzduite
de primărie, prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial www.primariacampulung.ro, anunţuri afişate
în zonele centrale şi comunicate prin mijloace mass-media (presă scrisă şi online, radio şi TV).
În anul 2017, într-un trend ascendent, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, s-au înregistrat un
număr de 39955 documente înregistrate, 643 petiţii şi 28 de cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001.
În intervalul analizat am convocat un număr de 26 şedinţe ale Consiliului Local – 12 şedinţe
ordinare, 13 de îndată şi 1 extraordinară, am iniţiat un număr de 182 proiecte de hotărâri care au fost
supuse spre dezbatere Consiliului Local, dintre care 168 au fost aprobate, 5 respinse, 2 amânate şi 7
retrase, colaborarea excelentă existentă între Primar şi Consiliul local având impact în rezultatele întregii
instituţii.
Tot în această perioadă, am discutat în cadrul audienţelor săptămânale cu un număr aproximativ
de 500 cetăţeni ai oraşului, căutând o rezolvare pentru fiecare problemă expusă. Am avut o preocupare
permanentă pentru promovarea imaginii localităţii noastre şi obţinerea de proiecte de finanţare din
fondurile nerambursabile.
Prin evenimentele şi activităţile organizate s-a încercat atât continuarea celor care sunt deja
tradiţionale cât şi promovarea celor noi, căutând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod
specific implicând în aceste activităţi o paletă cât mai largă din rândul cetăţenilor, punându-se accent pe
tinerii din Municipiul Câmpulung, în special elevii de la şcoli şi licee.
În continuare permiteţi-mi să vă prezint rezultatele instituţiei, pe principalele compartimente şi
domenii de activitate.
În anul 2017 activitatea Direcţiei Economice şi Fiscale din aparatul de specialitate al primarului s-a
desfăşurat prin cele două servicii: Serviciul Buget Contabilitate şi Informatică şi Serviciul Administrare
Venituri Persoane Fizice şi Juridice şi au constat, în principal, în:
1. elaborarea bugetului Municipiului Câmpulung pe baze fundamentate economic, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare şi utilizarea acestuia ca un instrument eficient de management;
2. întocmirea contului anual de execuţie a bugetului;
3. organizarea contabilităţii veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a
mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, respectiv a proiectelor cu finanţare externă
nerambursabilă;
4. reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei,
precum şi a mişcărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate;
5. organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
6. acordarea vizei de control financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fonduri
publice si care se supun vizei de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile OMFP nr.
923/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
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7. asigurarea informaţiilor necesare ordonatorului principal de credite cu privire la execuţia bugetului şi a
patrimoniului aflat în administrare;
8. stabilirea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi încasarea acestora în conformitate cu prevederile
Codului fiscal şi a celorlalte prevederi în materie de taxe şi impozite ce constituie venituri ale bugetelor
locale.
Execuţia bugetară, încheiată la data de 31 decembrie 2017, este prezentată în macheta de mai jos
şi cuprinde atât partea de venituri cât şi cea de cheltuieli aşa cum au fost prevăzute şi aprobate prin
bugetul anului 2017, cât şi execuţia acestora la finele anului 2017:
DENUMIRE INDICATOR

1. VENITURI, din care:
Venituri proprii
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
2. CHELTUIELI, total din care:
a) Cheltuieli de personal -salarii, din care pe capitole
bugetare:
-autorităţi executive
-ordine publică şi siguranţa naţională-poliţia locală
-învăţământ, total din care finanţat din:
Buget de stat
Bugetul local- transportul cadrelor didactice
-sănătate – medicina scolară
-cultură, recreere şi religie,
biblioteca municipală + sera (SPADPP)
-asigurări ăi asistenţă socială (SPAS)
-protecţia mediului- salubritate (SPADPP)
-drumuri şi poduri (SPADPP)
b) Cheltuieli cu
bunuri şi servicii, total din care:
-autorităţi executive
-ordine publică şi siguranţă naţională-poliţia locală
-învăţământ, total, din care
finanţat din bugetul de stat
şi din bugetul local
-sănătate – medicina scolară
-cultură, recreere şi religie, total din care:
biblioteca municipală
seră (SPADPP)
-asigurări şi asistenţă socială (SPAS)
-protecţia mediului- salubritate (SPADPP)
-drumuri şi poduri (SPADPP)
-locuinţe, servicii şi dezvoltare, total, din care
-iluminat public (SPADPP)
reparaţii locuinţe (domeniul public şi privat)
-acţiuni agricultură, silvicultură şi vânătoare
-cheltuieli alegeri locale comisioane
-comisioane tranzacţie datorie publică
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PREVEDERE REALIZĂRI LA
BUGETARĂ
31.12. 2017
DEFINITIVĂ
AN 2017
91.781.320
81.380.807
13.628.000
13.447.242
14.574.000
16.944.136
2.149.000
746.000

2.148.971
746.000

120.523.800
49.804.780

81.775.189
48.686.049

4.200.000
1.825.000
36.605.000
36.431.000
174.000
908.000
1.535.000

3.790.527
1.645.196
36.545.846
36.396.512
149.334
855.986
1.482.573

2.335.780
699.000
1.697.000
16.940.370

2.018.346
659.518
1.688.057
13.430.560

2.749.000
289.000
5.574.500
3.083.000
2.491.500
50.000

1.454.120
110.696
5.425.004
3.083.000
2.342.004
23.970

1.383.870

1.232.534

104.000
2.670.000
2.365.000
1.720.000
1.025.000
695.000
20.000
15.000

71.594
2.130.719
1.831.164
1.141.529
1.023.863
117.666
0
9.230

c) Cheltuieli de investiţii, total din care:
28.853.000
10.665.810
-autorităţi executive
310.500
166.955
-ordine publică şi siguranţă naţională-poliţia locală
145.000
64.498
-învăţământ, total, din care finanţat din bugetul local
2.214.400
1.515.180
-cultură, recreere şi religie,
1.044.500
480.451
seră (SPADPP+primărie)
-protecţia mediului- salubritate (SPADPP)
4.385.500
1.234.478
-drumuri şi poduri (SPADPP)
11.855.000
6.166.322
-locuinţe, servicii şi dezvoltare (SPADPP+primărie+SPAS)
8.897.500
1.037.926
 a verificat, analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de rectificare
ale bugetelor pentru instituţiile cu finanţare din bugetul Municipiului Câmpulung şi din bugetul
instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
 a supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi
cheltuielilor bugetului local în funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de
realizare a cheltuielilor;
 a întocmit proiectul bugetului pe anul 2017;
 a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea excedentului anual pentru finanţarea unor
cheltuieli din secţiunea de dezvoltare a bugetului local;
 a propus spre aprobare Consiliului Local contul de execuţie a bugetului Municipiului Câmpulung
pe anul 2016 şi conturile de execuţie trimestriale pe anul 2017;
 a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plăţilor de casă
pentru Municipiul Câmpulung;
 lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii, prin întocmirea deschiderilor de credite
către trezorerie şi notele justificative şi de fundamentare ale sumelor utilizate pentru cheltuieli;
 a verificat periodic încasarea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în creditele bugetare aprobate şi
a adus la cunoştinţa ordonatorului de credite cele constatate;
 a condus evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugete, defalcat pe
capitole, subcapitole, articole şi alineate;
 a organizat şi condus întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu prevederile legale;
 pe baza documentelor justificative prezentate de către compartimentele de specialitate a întocmit
documentele de plată către organele bancare, către agenţi economici sau alte instituţii publice;
 a întocmit lunar balanţa de verificare;
 a întocmit trimestrial bilanţul contabil şi darea de seamă contabilă;
 a întocmit raportările lunare şi trimestriale;
 a întocmit ordinele de plată pentru drepturile salariale şi obligaţiile către bugetul de stat în
conformitate cu ştatele de plată şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 a urmărit ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local care i-au fost încredinţate;
 a fost acordată viza de control financiar preventiv pe toate documentele din care au rezultat
obligaţii de plată elaborate în instituţie. Activitatea a constat în urmărirea existenţei şi a
corectitudinii tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor în condiţii de
legalitate şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 a urmărit buna gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii,
eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public;
 a urmărit identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi
regularitate şi/sau de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin
a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.
Serviciul Impozite Taxe Locale
Activitatea serviciului cuprinde :
 eliberări adeverinţe de imobil, certificate de atestare fiscală;
 modificări de rol: acte de vânzare cumpărare, certificate de moştenitor, sentinţe civile, etc;
 gestionarea (înregistrarea, urmărirea şi recuperarea) amenzilor contravenţionale;
 corespondenţa cu organele abilitate ale statului în activitatea de urmărire a debitorilor;
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activităţi de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale conform Codului fiscal precum şi
amenzile contravenţionale.
Pentru anul 2017 prevederile bugetare provenind din impozite şi taxe persoane fizice şi juridice au
fost de 13.628 mii lei din care s-au încasat 13.447 mii lei ceea ce reprezintă un grad de colectare
pe anul 2017 de 89.74%












Din total venituri proprii încasate provenite din impozite, taxe şi alte venituri s-au încasat:
impozit clădiri 4050 mii lei;
impozit teren 1778 mii lei;
taxa auto 1865 mii lei;
taxa salubrizare 1681 mii lei.- s-au înregistrat 21188 contribuabili plătitori, au plătit 18681
contribuabili, 998 persoane fiind scutite;
Pentru recuperarea debitelor restante aparţinând persoanelor fizice şi juridice:
s-au întocmit 3284 dosare de executare silită în vederea încasării rămăşiţei de 6012 mii lei ;
s-au încasat 1513 mii lei din amenzi contravenţionale şi s-au întocmit dosare de insolvenţă;
pentru suma de 11178 mii lei sunt înregistrate pe rolul instanţei de judecată 159 dosare pentru
recuperarea creanţelor;
s-au încheiat angajamente de plată (pentru persoane fizice);
s-au făcut popriri la Casa de Pensii, bănci sau unităţi angajatoare.

Prin Programul investiţiilor publice pe anul 2017 au fost prevăzute şi aprobate cheltuieli de
investiţii atât pentru activitatea proprie cât şi pentru instituţiile aflate în subordinea şi/sau
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, realizându-se următoarele obiective şi
proiecte:
1.

ÎNVĂŢĂMÂNT
 Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu” – achiziţionare centrală termică, reabilitare sistem de
încălzire şcoala veche, extindere sistem de suprveghere audio-video, amenajare grup sanitar
pentru persoanele cu dizabilităţi;
 Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu” – împrejmuire şcoală şi achiziţionare tablă interactivă;
 Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” – achiziţionare centrală termică, realizare DALI + PT
amenajare sală festivităţi, elaborare documentaţie pentru eliberare autorizaţie ISU Sala de sport,
proiectare şi execuţie construire împrejmuire;
 Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” – achiziţionare table interactive şi mobilier modular pentru
clasele step by step, amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi;
 Colegiul Tehnic Câmpulung – dotare cabinet informatică, amenajare grup sanitar pentru
persoanele cu dizabilităţi, elaborare documentaţie pentru eliberare autorizaţie ISU pentru Cămin
str. Braşovului nr. 1;
 Liceul cu Program Sportiv – proiectare şi execuţie reparaţii capitale săli clasă, DALI amenajare
sală de forţă, proiectare şi execuţie – reabilitare şi amenajare sală de forţă;
 Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” – achiziţionare table interactive, proiectare şi execuţie alee
pietonală cu iluminat stradal, proiect execuţie gard str. Mărăşeşti;
 Liceul „Dan Barbilian” – achiziţionare table interactive, proiectare şi execuţie-reabilitare teren
sport;
 Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” – modernizare şi reabilitare internat, proiectare şi execuţie
Împrejmuire gard,extindere sistem supraveghere video, realizare rampă acces persoane cu
dizabilităţi, achiziţionare sistem antiefracţie şi table interactive.
 Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Nicolae” – amenajare loc de joacă, realizare documentaţie
pentru eliberare autorizaţie ISU, achiziţionare centrale termice – 2 buc, achiziţie instalaţie
semnalizări interioare şi instalaţie electrică de securitate;
 Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Marina” – realizare împrejmuire;
 Şcoala de muzică – achiziţionare pianină;
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2.

SĂNĂTATE
Spitalul Municipal Câmpulung - remodelare – achiziţionare computer tomograf cu 16 slice-uri şi
aparatură medicală, proiectare şi execuţie sistem video, PT + execuţie împrejmuire gard clădire
Policlinică, achiziţie licenţe Windows, Office şi Team-Viewer;
 Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung – achiziţionare aparatură medicală, consolidaremodernizare-extindere clădiri, proiectare şi execuţie sistem de încălzire Pavilion Stătescu şi
clădire administrativ;
3. CULTURĂ
 Muzeul Municipal Câmpulung – schimbare sistem încălzire clădire centru, PT+DALI reabilitare
acoperiş, achiziţionare sistem supraveghere video secţia Etnografie şi casa memorială „George
Topârceanu”
 Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” – achiziţionare sistem de lumini
 Biblioteca Municipală „Ion Barbu” – achiziţionare centrală termică sediul central
4. AUTORITATE PUBLICĂ
 au fost achiziţionate pentru bazinul de înot un robot curăţire apă bazin, echipament încălzire apă
bazin tip Riello şi sistem de încălzire a apei cu panouri solare;
 a fost amenajată parcare prin desfiinţarea amfiteatrului de vară;
 au fost atribuite contracte de lucrări pentru: Reabilitare pod Şoseaua Naţională, Reabilitare pod
Gen. Iosif Teodorescu, Reabilitare str. Negru Vodă şi str. Republicii între B-dul Pardon şi
intersecţia str. Negru Vodă cu str. G-ral Teodorescu;
 a fost atribuit contractul de servicii pentru actualizare PUG; executare DALI+PT
Amenajare/Reabilitare Piaţa Primăriei; executare DALI reabilitare sistem iluminat public în
Municipiul Câmpulung; documentaţii tehnice pentru extindere reţea apă str. Gr. Alexandrescu şi
Vl. Bărbuşii 2, extindere reţea canalizare pe str. C. Brâncoveanu, Petre Ţuţea, Vl. Bărbuşii,
Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii, pentru Reabilitarea staţiei de epurare (linia
apei), reabilitare străzi în Municipiul Câmpulung – Drăceşti, Boboc, Rujoi, Nedeleşti, Plăieşi,
Leculeşti, Livadiei, Chilii, Ion Ţicăloiu, reabilitare conductă aducţiune apă brută, proiectare şi
extindere reţea gaze naturale; studii topografic şi geologic pentru extindere reţea canalizare
menajeră pe str. Carpaţi, Ion Ţicăloiu, Zăvoiului şi executarea lucrărilor de extindere; extindere
sistem supraveghere video în Municipiul Câmpulung
 s-au executat covoare asfaltice pe străzile: „Asfaltare străzi în Municipiul Câmpulung, judeţul
Argeş (Str. Valea Tiţei L= 900 m, str.Valea Ursului L= 750 m)”, “Reabilitare str Richard Km
0+000- Km 0+688 şi str Gruiului Km 0+000-Km 2+426 în Municipiul Câmpulung, Judeţul
Argeş, „Covoare asfaltice pe străzi din Municipiul Câmpulung – Oituz, Democraţiei, Vl.
Unchiaşului, W. Mărăcineanu”, Amenajare parcare str. I. Rizeanu, DC 43 Orăşelul Minier –
Valea Pechii-Loturi (DJ738), Km 5+280-5+760, L=480m”
 au fost executate lucrări de ,,Stabilizarea alunecării de teren şi punerea în siguranţă a corpului
drumului pe strada Richard, municipiul Câmpulung, jud Argeş, între KM. 0+625 ŞI KM.
0+665”; achiziţie teren în suprafaţă de 1100 mp pe str. Băloaica pentru deviere alunecare drum;
 achiziţionare staţie de monitorizare a calităţii aerului;
 elaborare studii: „Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung 2017-2022”,
„Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Câmpulung 2017-2022”, „Strategia
de Dezvoltare Locală prin abordare DRLC aferentă Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală GAL
Câmpulung Muscel”;


Finanţări nerambursabile de la bugetul naţional şi european
 s-a semnat contractul cu finanţare europeană nerambursabilă „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea
socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung” Cod
SMIS 103450 – 8.084.750 lei
 „Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, proiect
finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL I) – 2.475.791,80 lei;
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„Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN 800) din Municipiul Câmpulung”, proiect
finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 4.312.010 lei
 “Reabilitare staţia de epurare (linia apei)”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II –
12.543.508 lei
 „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung”,
proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 3.945.806 lei
 „Reabilitare pod Şoseaua Naţională”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II –
1.154.950 lei
Finanţări nerambursabile de la bugetul local, conform Legii nr. 350/2005 şi Legii nr. 69/2000
Nr.
crt.

Solicitant

1.
2.

SPORT
Asociaţia MTB Academy
C.S. Brothetrs Motor Sport

3.

Asociaţia Club Sportiv First Club Cup

4.
5.

Asociaţia Sportivă „Petre Iliescu”
Asociaţia Clubul Sportiv Inter Câmpulung

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Titlul proiectului
Trofeul Muscelului – Lupii dacilor, ediţia a V-a
Promovarea
Municipiului
Câmpulung
prin
automobilismul de performanţă
Participare în cadrul Campionatului Naţional de
Viteză în Coastă
Fotbal pentru copii şi juniori
Participarea echipei de fotbal în liga IV Amatori a
FRF

SOCIAL
Asociaţia START pentru Autism
START pentru recuperarea nevoilor speciale
CULTURĂ
Fundaţia pentru Copii şi tineret ECOKIND
Dialog cultural
Asociaţia Multiculturală „NICu HAGI”
„Câmpulung în amintiri”
Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Editare Revista „Pensionarul Muscelean”
Pensionarilor
Chirtoacă Mariana
„Câmpulungul şi lumea”
Răzuş Mihai Alexandru
Teatru de copii şi tineret „Tudor Muşatescu”
Chingaru Ion
„O maşină străbate lumea”

Activităţi sportive şi culturale
 au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele Municipiului, ediţia a
XIX-a, „Festivalul de Umor Tudor Muşatescu”, ediţia a XXII-a şi „Festivalul Internaţional de
muzică rock Posada”;
 co-organizatori ai Festivalului Internaţional de Folclor „Carpaţi 2017”, ediţia a XXXIV-a şi ai
Festivalului Naţional de Romanţe „Nae Leonard” şi Poezie „Rapsodii de Toamnă”, ediţia a XII-a,
Ziua Internaţioanlă a persoanelor vârstnice;
 au fost organizate spectacole şi activităţi: de Dragobete când au fost aniversate 38 de cupluri care
au împlinit 50 ani de căsătorie, de 8 Martie, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Zilei
Internaţionale a Copilului; cu ocazia Crăciunului;
 premierea sportivilor şi elevilor cu rezultate deosebite; susţinerea organizării diferitelor competiţii
sportive la nivel naţional: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal;
 co-organizatori ai următoarelor evenimente: „Festivalul Naţional de interpretare a cântecului
popular „Sus la munte la Muscel” ediţia a-IV-a”, „Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară
pentru Copii şi Tineret – Stars of Song”; Concursul Naţional al Rezolvitorilor din Gazeta
Matematică;
 organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie;
Lucrări de intervenţie la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare conform contractului de
concesiune încheiat cu SC EDILUL CGA SA
 reabilitare reţea apă Şoseaua Naţională, Dn = 200 mm; Podul Anei – Blocuri Grădişte, Dn = 63
mm;
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 montat hidrant Dn = 80 mm, str. Petre Zamfirescu – Complex Panoramic, 4 buc;
 înlocuire conductă apă Dn = 110 mm, bl. A1 – A3, str. I.C. Brătianu; Dn 110/63 mm, bl. D1, D2,
D3, str.G-ral Dragalina; înlocuire conductă apă Dn = 63 mm, str. Gării.
 realizare traseu pompare ape uzate şi montaj SPAU, str. Gării;
 realizare canalizare menajeră str. Constantin Noica; ridicare la cotă cămine vizitare şi înlocuire
plăci carosabile str. Lt. D. Lazea, I.C. Brătianu, Ion Mihalache, Dr. Fălcoianu, Negru Vodă, Lt.
Col. N. Popp
Direcţia tehnică
 au fost emise 181 Certificate de Urbanism şi 141 Autorizaţii de Construire/Demolare;
 au fost recepţionate 24 locuinţe din care 18 locuinţe noi în sector privat;
 au fost eliberate 182 autorizaţii taxi;
 au fost eliberate 115 de Certificate de Urbanism şi 102 de Autorizaţii de Construcţii pentru
branşamente la utilităţi;
 au fost eliberate 83 autorizaţii de funcţionare pentru societăţile comerciale nou înfiinţate.
Serviciul Juridic
Activitatea desfăsurată de serviciul juridic în anul 2017 a constat în:
 emiterea de dispoziţii – 1204
 reprezentarea juridică a instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii diverse ce au avut ca
obiect:
 patrimoniul Municipiului Câmpulung, achiziţii şi executare lucrări – 8,
 sindicatele – 42,
 contravenţii – 7,
 Legea 10/2001 şi Legea 50/1991-8,
 pretenţii,contravaloare chirie, penalităţi şi evacuare – 17,
 contestaţii la executare – 10,
 executare silită – 16,
 insolvenţă – 62;
 transformare contravenţii în muncă în folosul Comunităţii – 75;
 soluţionarea dosarelor depuse în temeiul Legii 10/2001 – 4;
 întocmirea anexelor pentru cererile de succesiuni – 255;
 descărcări de gestiune pentru persoanele cu interdicţie – 24;
 verificarea şi vizarea contractelor încheiate de Municipiul Câmpulung cu diferiţi parteneri
contractuali – 281;
 realizarea de anchete sociale – 16;
 eliberarea de adeverinţe vechime în muncă şi după alte documente arhivate – 50;
Compartiment Agricultură
 înregistrarea în registrele agricole aferente perioadei 2015-2019 a suprafeţelor de teren şi evoluţia
acestora, precum şi modul lor de utilizare, evoluţia efectivelor de animale şi păsări, utilaje, pomi
fructiferi aferente celor 12.263 de gospodării;
 înregistrarea contractelor de arendă şi comodat încheiate între persoane fizice sau juridice şi
proprietarii de teren agricol, respectiv operarea acestora în registrul agricol şi registrul personalizat
al contractelor de arendă/comodat;
 eliberarea adeverinţelor necesare la obţinerea burselor de către elevi şi studenţi, rechizitelor
şcolare, pentru deducerea de impozit, şomaj, ajutor social, alocaţie complementară, ajutorul de
căldură, necesare la SPCLEP Câmpulung, notariate, APIA etc. atât pentru persoanele fizice cât şi
pentru persoanele juridice;
 întocmirea contractelor de închiriere a suprafeţelor de teren date crescătorilor de animale din
islazul orăşenesc;
 întocmirea documentaţiilor necesare pentru vânzările de terenuri situate în extravilanul
municipiului, în baza Legii nr. 17/2014;
 întocmirea şi eliberarea certificatelor de producător şi certificatelor de comercializare pentru
persoanele fizice care deţin teren agricol în proprietate şi doresc comercializarea produselor
agricole pe care le obţin;
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întocmirea de răspunsuri la adresele înaintate de către persoanele fizice şi juridice şi de către alte
instituţii;
 desfăşurarea de activităţi specifice Comisiei Locale de Fond Funciar constând în analizarea
cererilor depuse în vederea eliberării sau modificării titlurilor de proprietate, întocmirea
documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizului tehnic consultativ al OCPI Argeş şi
înaintarea acestora către Comisia Judeţeană de Fond Funciar;
 participarea la şedinţele organizate de OCPI Argeş cu privire la cadastrarea terenurilor situate în
extravilanul localităţii;
Compartiment Audit Public Intern
La nivelul Municipiului Câmpulung în anul 2017 au fost realizate un număr de 2 misiuni de
asigurare:
 „Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în conformitate cu
cadrul legislativ şi normativ aplicabil; Dinamica înregistrărilor în registrul contabil în format
electronic şi Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor, la CASA DE CULTURĂ “TUDOR
MUŞATESCU“ Câmpulung
 Funcţionalitatea sistemului informatic la nivelul Primăriei Municipiului Câmpulung
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a desfăşurat
 activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
 acţiuni de informare publică asupra unor măsuri pe care să le ia cetăţenii în situaţii de risc
identificat la incendii în gospodării (locuinţe), inundaţii datorate ploilor abundente, caniculă
prelungită, incendii în mirişti, culturi agricole şi pe lizierele de pădure, educarea copiilor şi
supravegherea lor pentru a nu provoca incendii;
 au fost soluţionate sesizările primite prin controale la locuinţele cetăţenilor;
Activitatea de intervenţie a echipelor specializate ale S.V.S.U
 în lunile ianuarie şi februarie – îndepărtarea zăpezii şi a ţurţurilor de pe mai multe imobile din
municipiu - str. Republicii, Negru Vodă, Matei Basarab;
 s-a intervenit pe Drumul Godeni unde 3 locuinţe au fost inundate; s-a acţionat pentru
decolmatarea şanţului colector şi evacuarea apei;
 în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase – precipitaţii abundente, intensificări ale
vântului, căderi de grindină s-a intervenit în cartierele municipiul pentru înlăturarea efectelor
produse: strângerea materialelor desprinse din acoperişuri, evacuarea apei din curţile oamenilor,
strângerea aluviunilor adunate pe străzile municipiului, tăierea copacilor căzuţi precum şi
desfundarea gaigherelor stradale:
- în Cartierul Grui au fost smulse acoperişurile la 10 blocuri; s-au produs avarii la
autoturisme;
- în Cartierul Vişoi – acoperişuri smulse la 7 blocuri;
- Colegiul Tehnic – dizlocare hidroizolaţie acoperiş la atelierul şcolii;
- la nivelul municipiului mai mulţi brazi căzuţi, cabluri de electricitate avariate şi căzute
la pământ;
Compartiment consiliere romi
La nivelul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 identificarea şi evaluarea problemelor şi nevoilor cu care se confruntă comunitatea de romi de pe
raza Municipiului Câmpulung, prin întocmirea planului local de acţiune, împreună cu membrii
comunitaţii de romi şi punerea lui în aplicare prin solicitarea sprijinului, colaborarea şi derularea
demersurilor legale către instituţiile şi serviciile direct răspunzătoare de problemele menţionate
punctual în planul de acţiune;
 organizarea de întâlniri cu organizaţii ale romilor având ca tematică protecţia şi promovarea
drepturilor omului în comunităţile de romi, îmbunătăţirea situaţiei romilor pe piaţa muncii –
organizarea Bursei locurilor de muncă;
 consilierea şi sprijinirea în permanenţă a persoanelor de etnie romă în vederea obţinerii actelor de
identitate, stare civilă, proprietate etc;
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organizarea de activităţi cultural – artistice pentru atragerea tinerilor din rândul comunităţii de
etnie romă – organizarea Festivalului “Steluţele romilor din Muscel” unde au participat 600 de
copii;
elaborarea unei baze de date la nivelul fiecărei şcoli actualizată şi completată periodic referitoare
la situaţiile de abandon şcolar;
continuarea programului “A doua şansă” cu ciclul primar şi gimnazial la Liceul Tehnologic Auto
cu 9 grupe – aproximativ 150 de persoane de etnie care au primit/vor primi Certificate de
absolvire de 10 clase;
identificarea copiilor şi familiilor aflate în dificultate şi includerea acestora în sistemul de asistenţă
socială;
îndrumarea beneficiarilor de ajutor social către instituţiile abilitate pentru eliberarea documentelor
conform legii, verificarea lor pentru efectuarea prestaţiei în muncă şi explicarea către aceştia a
consecinţelor neefectuării prestaţiei;
întocmirea dosarelor pentru admiterea elevilor de etnie romă la licee şi facultăţi;
participarea persoanelor de etnie romă la cursuri de perfecţionare;
rezolvarea, în limita competenţelor legale a petiţiilor şi problemelor cetăţenilor de etnie romă.

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
 s-au executat covoare asfaltice pe străzile: Avram Iancu, Decovilului, Grădişte, Fdt. Emil
Gârleanu, Mirceşti, bretea Măgurii – Dragalina (int. blocuri), bretea Iezer – Carpați, Drum acces
Vila Drăghiceanu, Parcări Grui, Parcări Vişoi, Parcare Policlinica Stomatologică, Școala
gimnazială Oprea Iorgulescu, Colegiul Tehnic Câmpulung;
 s-au montat borduri noi, s-au ridicat la cotă bordurile existente şi s-au executat covoare asfaltice la
trotuare pe străzile: Grigore Alexandrescu, Valea Unchiaşului, Theodor Aman, Fdt. Muzeul
Fundeni, Dragalina, Rahovei, Frații Goleşti (Kretzulescu), Șubeşti, Doctor Costea, Ana Doamna,
N. Iorga, Istrate Rizeanu, Uzina ARO, Sfântul Gheorghe;
 s-au executat reparaţii cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele Gară, Centru, Schei, Flămânda,
Piaţă, Grui, Valea Româneştilor, Vişoi, Apa Sărată, Fd. Richard;
 s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale - pietonale);
 au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş pe mai multe străzi
nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş;
 s-au început lucrările de amenajare locuri de parcare şi alei pietonale/trotuare str. Alexandru cel
Bun;
 s-a amenajat o staţie de maxi-taxi în cartierul Valea Româneştilor;
 s-au efectuat Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic punte pietonală pârâu Valea Româneştilor;
 s-au reamenajat două locuri de joacă cartier Vişoi (Grădinița 13, interior blocuri D27-B9);
 s-a modernizat sistemul de semaforizare în intersecţia Gardă;
 s-au achiziţionat maşini şi utilaje pentru buna desfăşurare a activităţilor;
 amenajare drum zonă alunecare str. Băloaica;
 s-au executat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi pe o suprafaţă de cca 70 ha.
SERVICIUL POLITIE LOCALĂ CÂMPULUNG
 serviciul Poliţie Locală Câmpulung din cadrul aparatului de specialitate al Primarului a acţionat în
conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliţia locală şi H.G. nr. 1332/2010
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în scopul
exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.
 raportat la actele administrative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung şi
legislaţia existentă s-a acţionat în urmatoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza
bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia
mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite de către conducătorul
instituţiei.
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având în vedere evenimentele sociale, culturale, sportive prilejuite de anumite sărbători, în
colaborare cu celelalte structuri, s-a acţionat în vederea desfăşurării în condiţii normale a acestora;
s-au aplicat un număr de 700 sancţiuni contravenţionale din care 186 avertismente scrise, s-au
adus la îndeplinire 54 mandate de aducere la instanţa competentă.
Compartiment Disciplina în Constructii şi Afişaj Stradal
 s-au aplicat un număr de 5 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea Legii 50/1991-privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 s-au emis 4 dispoziţii de sistare a lucrărilor în curs de execuţie fără autorizaţie de construire;
 s-au întocmit un număr de 24 note de constatare privind starea de degradare a unor construcţii;
 s-au întocmit adrese către Inspectoratul de Stat în Construcţii Argeş privind urmărirea respectării
disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii;
 privitor la afişajul stradal au fost întocmite adrese de înştiinţare către societăţile care-şi desfăşoară
activitatea pe teritoriul Municipiului Câmpulung, pentru respectarea“Regulamentului Local de
publicitate şi autorizarea mijloacelor de publicitate”.
Compartiment Activitate Comercială
 s-au efectuat verificări la 42 de societăţi comerciale cu privire la existenţa autorizaţiei de
functionare, aplicându-se 12 sancţiuni contravenţionale precum şi 4 acţiuni de verificare în Piaţa
Centrală şi Târgul Săptămânal împreună cu alte instituţii abilitate, fiind supuşi controlului 26
comercianţi de produse agricole.
Compartiment Protecţia Mediului
 s-au înregistrat 12.660 declaraţii de impunere privind taxa de salubrizare;
 au fost soluţionate 28 de cereri, petiţii şi reclamaţii privind protecţia mediului;
 au fost înştiinţaţi locuitorii municipiului Câmpulung cu privire la necesitatea depunerii la Primăria
Mun. Câmpulung a declaraţiilor de impunere privind taxa de salubrizare;
 s-au organizat acţiuni de salubrizare pe teritoriul municipiului Câmpulung, la care au participat
elevi şi cadre didactice ale şcolilor din municipiu;
 s-au efectuat activităţi în teren şi informări periodice, în colaborare cu operatorul local de
colectare a gunoiului, cu privire la necesitatea păstrării unui mediu curat şi obligativitatea
aruncării deşeurilor de orice natură numai în spaţii special amenajate.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
 a desfăşurat activităţi curente: naşteri înregistrate – 760, căsătorii oficiate – 222, decese
înregistrate – 495, transcrieri acte stare civilă din străinătate – 51, rectificări acte stare civilă – 18,
divorţuri – 6, înscrieri de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă – 1490, furnizări de date
pentru instituţii şi persoane fizice – 907, eliberări cărţi de identitate – 8919, eliberări procuri
speciale – 148, vize de reşedinţă înregistrate – 420.
SERVICIUL PUBLIC DE ASITENŢĂ SOCIALĂ
 Anchete sociale: locuinţe - 450, cf. Legii 416/2001 - 295, alocaţii de susţinere - 340, handicap 700, pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate(fişe consiliere, fişe risc, fişe
observaţie, rapoarte de reevaluare) - 630, pentru copiii aflaţi în plasament şi în situaţii de risc - 56,
programe: „Bani de liceu” - 60 şi altele. Număr total 2531 dosare;
 asistenţă socială: dosare pentru locuinţe, venit minim garantat, alocaţii pentru susţinerea familiei,
subvenţii pentru: gaze naturale, lemne şi cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social,
alocaţii de stat, indemnizaţii pentru creşterea copilului, indemnizaţii pentru persoane cu
handicap, asistenţi personali, centre de zi – 2012 dosare;
 plăţi pentru:- asistenţi personali şi indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav: 10.789.640 lei;
- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil solid: 9797 lei;
- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, beneficiari VMG – 11078 lei;
- ajutoare de urgenţă în baza Legii 416/2001 – 9050 lei; ajutoare de urgenţă în baza
Legii 272/2004 – 5500 lei;
- tichete grădiniţă – 15800 lei;
 activităţi de proximitate şi alte activităţi specifice serviciului;
 distribuire tichete: - grădiniţă – 316 tichete;
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9. ACTIVITĂŢI REALIZATE PRIN SPONSORIZĂRI OFERITE DE HOLCIM ROMÂNIA
 amenajare loc de joacă în Grădina Publică „Merci”;
 realizare teren de sport la Şcoala Gimnazială. „C.D. Aricescu”;
 dotarea unui atelier electromecanic şi a laboratorului de SSM din cadrul Colegiului Tehnic
Câmpulung şi dotarea unui cabinet de informatică la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”;
 achiziţionare echipament oftalmologic - operaţii de cataractă şi aparate medicale - EKG, un
analizor de sânge, 1 maşină spălat instrumentar medical la Spitalul Municipal;
 achiziţionare de materiale pentru reabilitare săli analize în cadrul laboratorului de
transfuzii Câmpulung;
 sponsorizare în materiale: calcar – 1.000 t, reabilitarea izvorului de apă din Parcul Kretzulescu şi
bani pentru organizarea serii de teatru în cadrul „Zilelor Municpiului Câmpulung”;
În derularea activităţilor alături de Primăria Municipiului Câmpulung au fost şi S.P.A.D.P.P.,
Muzeul Municipal, Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, Biblioteca Municipală „Ion Barbu”, SC
Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL, SC Edilul CGA SA, ca entităţi coordonate de Administraţia
Locală.
Prezentul raport reprezintă bilanţul întregii activităţi desfăşurate de către Primăria
Municipiului Câmpulung în anul 2017 şi deşi suntem mulţumiţi de rezultatele obţinute, în ciuda
greutăţilor întâmpinate, atât de ordin legislativ, cât şi de ordin financiar, se înregistrează rezultate
mult mai bune decât la raportul precedent.
Ne dorim ca şi pe viitor rezultatele să îşi păstreze acest trend ascendent, astfel încât ele să fie
nu doar statistic notabile, ci ca întreaga noastră activitate să răspundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor
Municipiului Câmpulung în slujba cărora ne aflăm.
Deşi am fost tot timpul în teren, în mijlocul cetăţenilor, pe care i-am informat şi cu care ne-am
consultat la fiecare activitate desfăşurată, sper ca prin intermediul acestui raport să-mi fac cunoscută
activitatea şi intenţiile pentru un număr şi mai mare de cetăţeni ai municipiului.
Această informare se va face cunoscută nu doar Consiliului Local al Municipiului ci şi tuturor
locuitorilor pentru că toate activităţile desfăşurate au avut în centrul atenţiei interesul cetăţeanului şi
din dorinţa de a primi din partea acestora orice sugestii care ar putea conduce la perfecţionarea
serviciilor prestate.
Ca primar al tuturor câmpulungenilor, doresc încă o dată să declar disponibilitatea instituţiei
pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se
desfăşoară întreaga noastră activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem
crea impreună un viitor durabil.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
Ioan Liviu ŢÂROIU
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