ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 25 aprilie 2013
Sedinta începe la orele 1205.
Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul municipiului prin Dispozitia nr.194/2013.
Participa toti cei 17 consilieri locali alesi.
Sunt prezenti domnii: Negura Mihaita – primar, Robciuc Silviu Florin – viceprimar si Toader Mândrila –
secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Au fost invitati si participa la sedinta: Mirotoi Radu ,Coclici Liliana, Istrate Luminita, Ignat Petronela, Petroaie
Paul, Catargiu Tudor, Coca Daniel, Lungu Gheorghe, Zancu Corneliu, Balan Cristian, Mirotoi Ana, Roman Ion, precum si
reprezentanti ai presei.
Sedinta este deschisa de domnul consilier local Vranau Nicolai, presedinte de sedinta, care informeaza
plenul ca este întrunit cvorumul astfel încât sedinta este legal constituita si îsi poate desfasura lucrarile.
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Domnul primar prezinta proiectul
ordinii de zi:
1.Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28
martie 2013 si 03 aprilie 2013.
2.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate în anul 2013 de
persoanele beneficiare de venit minim garantat.
Initiator: Primarul municipiului.
3.Proiect de hotarâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr.31/2011.
Initiator: Primarul municipiului.
4.Proiect de hotarâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr.78/2011.
Initiator: Primarul municipiului.
5.Proiect de hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei
sume pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Craciun Ancuta Iuliana pentru minorul Craciun Remus Sebastian.
Initiator: Primarul municipiului.
6.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor majorari
de întârziere.
Initiator: Primarul municipiului.
7.Proiect de hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume
pentru participarea ansamblului folcloric „Piatra Soimului” Câmpulung Moldovenesc la manifestarile desfasurate în
cadrul Festivalului International de Folclor „Întâlniri bucovinene”, editia a XXIV-a.
Initiator: Primarul municipiului.
8.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea cuantumului lunar al burselor si numarul acestora acordate elevilor
din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul al II-lea 2012-2013.
Initiator: Primarul municipiului.
9.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îsi
desfasoara activitatea în unitatile de învatamânt din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Initiator: Primarul municipiului.
10.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Parcul “Mihai Eminescu” Câmpulung Moldovenesc.
Initiator: Primarul municipiului.
11.Proiect de hotarâre cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinând municipiului
Câmpulung Moldovenesc situat în Parcul “Mihai Eminescu”.
Initiator: Primarul municipiului.
12.Proiect de hotarâre cu privire la prelungirea termenului de închiriere a contractului încheiat de municipiul
Câmpulung Moldovenesc pentru un trup de pasune.
Initiator: Primarul municipiului.
13.Proiect de hotarâre cu privire la închirierea unor loturi de teren proprietatea municipiului Câmpulung
Moldovenesc pentru amplasarea de panouri publicitare cu caracter provizoriu.
Initiator: Primarul municipiului.
14.Cererea Coralei „Academica Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, reprezentata de dl. Emil Forfota,
înregistrata la nr. 6800/2013.
15.Diverse.
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Domnul presedinte consulta plenul daca sunt propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi.
Domnul primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotarâre:
1.Proiect de hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 200 metri cubi material lemnos pentru finalizarea unei
cladiri cu functiune sociala si a unei gradinite în cadrul parohiei Nasterea Maicii Domnului Câmpulung Moldovenesc.
Initiator: Primarul municipiului.
2.Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii municipiului Câmpulung Moldovenesc ca membru fondator
la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA COMUNITATEA MONTANA ,,CÂMPULUNG
BUCOVINA” – CMCB.
Initiator: Primarul municipiului.
Dl. secretar – Se reia, din nou, procedura suplimentarii ordinii de zi, desi regulamentul spune clar cum si în ce
conditii se poate face. Pâna la acest moment nu am stiut de suplimentari, macar sa fi vazut, cu 2-3 ore înainte de sedinta,
cele 2 proiecte si sa-mi exprim punctul de vedere asupra legalitatii.
Daca pentru primul proiect problema este rezolvabila(poate, desi la limita, sa fie discutat astazi) pentru cel de-al
doilea proiect situatia este mai complexa. Nu se poate discuta în câteva minute un proiect extrem de important: înfiintarea
unei asociatii de dezvoltare intercomunitara. Ar presupune ca toate cele 4 comisii sa analizeze profund si în cel putin 1-2
ore, mai ales ca sunt situatii neclare din punct de vedere juridic si organizatoric. Am facut observatiile necesare dar nu s-a
tinut cont de ele(mai exista o asociatie, ce se întâmpla cu ea, etc, etc.). Daca este o urgenta(desi nu pare, documentatia
este în lucru de peste 2 luni) atunci se poate convoca o sedinta extraordinara, dar toate comisiile sa aiba proiectul, sa îl
discute si sa observe oportunitatea, legalitatea lui. Consider ca este un proiect important, benefic pentru comunitate si nu
poate fi expediat în câteva minute. Voi prezenta toate detaliile la momentul analizei.
Dl. presedinte – îl consulta pe domnul primar cu privire la aceste aspecte.
Dl. primar – renunta la cel de – al doilea proiect de hotarâre.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 200 metri
cubi material lemnos pentru finalizarea unei cladiri cu functiune sociala si a unei gradinite în cadrul parohiei Nasterea
Maicii Domnului Câmpulung Moldovenesc. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi pe ansamblu. Se voteaza cu 17 voturi “pentru”.
Dl. primar – sugereaza ca domnul Lupescu Cornel sa detalieze problema cu asocierea.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28 martie 2013 si 03 aprilie 2013)
Nu sunt obiectii.
Se aproba cu 17 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea lucrarilor de interes
local care vor fi executate în anul 2013 de persoanele beneficiare de venit minim garantat)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Compartimentului administrativ.
Comisia numarul 4 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotarârea
Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.31/2011)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Compartimentului patrimoniu.
Comisia numarul 4 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Discutii:
Dl. presedinte – solicita propuneri pentru membrii comisiei.
Dl. consilier local Chirodea Gavril – propune pe dl. consilier local Taran Ioan.
Dl. consilier local Taran Ioan – propune pe dl. consilier local Berentan Corneliu.
Dl. consilier local Robciuc Silviu – propune pe dl. consilier local Niga Gheorghe.
Pentru comisia de contestatie:
Dl. consilier local Robciuc Silviu – propune pe d-na consilier local Flutur Cristina.
Dl. consilier local Macovei Virgil – propune de dl. consilier local Burduhos Victor.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
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Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotarârea
Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.78/2011)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Compartimentului patrimoniu .
Comisia numarul 4 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Discutii:
Dl. presedinte – solicita propuneri pentru membrii comisiei.
Dl. consilier local Robciuc Silviu – propune pe dl. consilier local Cârmaci Nicolae.
Dl. consilier local Chirodea Gavril – propune pe dl. consilier local Taran Ioan.
Dl. consilier local Robciuc Silviu – propune pe dl. consilier local Tâmpescul Piticari Vasile.
Se supune la vot proiectul de hotarâre . Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru acordarea de ajutor financiar doamnei Craciun Ancuta
Iuliana pentru minorul Craciun Remus Sebastian)
Se da cuvântul domn ului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisia numarul 1 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire
la plata impozitelor, taxelor si a unor majorari de întârziere)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisia numarul 1 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Intervine domnul consilier local Chirodea Gavril si arata ca a fost propus în comisie în lipsa si îl propune, în
locul sau, cum e firesc, pe dl. consilier local Macovei Virgil. Consiliul Local este de acord.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru participarea ansamblului folcloric „Piatra Soimului”
Câmpulung Moldovenesc la manifestarile desfasurate în cadrul Festivalului International de Folclor „Întâlniri
bucovinene”, editia a XXIV-a)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisiile numarul 1 si numarul 3 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea cuantumului lunar al
burselor si numarul acestora acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung
Moldovenesc în semestrul al II-lea 2012-2013)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisiile numarul 1 si 3 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotarâre.
Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
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Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice care îsi desfasoara activitatea în unitatile de învatamânt din municipiul Câmpulung
Moldovenesc)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisiile numarul 1 si 3 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu pentru Parcul “Mihai Eminescu” - Câmpulung Moldovenesc)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Compartimentului planificare urbana.
Comisia numarul 2 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 16 voturi „pentru”, se abtine dl. consilier local Giosan
Mircea .
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Punctul 11 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui
teren apartinând municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în Parcul “Mihai Eminescu”)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisiile numarul 1 si 4 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Discutii:
Dl. presedinte – solicita propuneri pentru membrii comisiei.
Dl. consilier local Chirodea Gavril – propune pe dl. consilier local Berentan Corneliu.
Dl. consilier local Macovei Virgil – propune pe dl. consilier local Craciunescu Adrian.
Dl. consilier local Taran Ioan – propune de dl. consilier local Paziuc Alexandru.
Se solicita propuneri pentru comisia de solutionare a contestatiilor.
Dl. consilier local Niga Gheorghe – propune pe dl. consilier local Burduhos Victor.
Se supun la vot propunerile pentru componenta comisiilor. Se voteaza cu 16 voturi „pentru”; se abtine dl.
consilier local Giosan Mircea.
Se supune la vot proiectul de hotarâre pe ansamblu. Se voteaza cu 16 voturi „pentru”, se abtine dl. consilier
local Giosan Mircea.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Punctul 12 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la prelungirea termenului de închiriere a
contractului încheiat de municipiul Câmpulung Moldovenesc pentru un trup de pasune)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comisia numarul 4 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Discutii:
Dl. consilier local Tîmpescul Piticari Vasile – de ce nu s-a anexat contractul, în copie, la documentatie? Este
vorba de contractul de arendare. Care va fi pretul? La o alta sedinta am votat cu 370 lei/ha pentru Botusul Mare.
Dl. primar – este trupul de pasune pe care s-a executat cel mai mare volum de lucrari si de calitate.
Dl. primar întreaba daca trebuia contractul la documentatie.
Reprezentantul Compartimentului juridic spune ca nu.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 16 voturi „pentru”, se obtine dl. consilier local Taran
Ioan.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Dl. secretar – o informatie recenta si de interes public trebuie adusa la cunostinta tuturor celor implicati:
Consiliul local si primarie , pe de o parte, utilizatorii de pasuni(fosti, actuali ori viitori), pe de alta parte. Marti, 23.04.2013,
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a fost emisa O.U.G privind pajistile permanente. Personal, am o mare satisfactie: este primul act normativ special care
vine sa rezolve imperativ o problema pentru care pledez de aproape 10 ani. Prin aceasta Ordonanta de urgenta se
dispune revenirea la suprafetele agricole existente în registrele agricole la 31.12.2006 ca pasuni. Astfel, prin tratatul de
aderare la U.E, la capitolul agricultura, se interzice diminuarea, sub orice forma, a suprafetelor de pasuni. Daca s-au
degradat/împadurit se propun masuri pentru scoatere din circuitul agricol, cu avizul Ministerului si recuperarea
anticipata din terenuri neproductive. Asa cum am spus-o de multe ori, la Câmpulung situatia este extrem de delicata. Ca
exemplu: la Obcioara în loc de 700-740 ha, avem sub 600 ha; la islazuri din aproape 200 ha, avem circa 140 ha. De–a
lungul anilor, prin contracte, toti bacii aveau obligatia sa mentina suprafata de pasune primita (vorbesc începând cu anii
1990). Vor trebui stabilite masuri organizatorice imediate, cu implicarea proprietarului dar, mai ales, a responsabililor de
pasuni, pentru redarea în circuitul agricol a unor terenuri. Consiliul local trebuie sa fie informat periodic. Sumele
necesare sunt mari, nu le avem în bugetul pasunilor, asa încât trebuiesc gasite modalitati comune de rezolvare.
Punctul 13 de pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la închirierea unor loturi de teren
proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru amplasarea de panouri publicitare cu caracter provizoriu)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Se prezinta raportul Compartimentului planificare urbana.
Comisiile numarul 1 si 4 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Se solicita propuneri pentru membrii comisiei.
Dl. consilier local Chirodea Gavril propune pe dl. consilier local Varvaroi Vasile.
Dl. consilier local Burduhos Victor – propune pe dl. consilier local Niga Gheorghe.
Dl. consilier local Macovei Virgil – propune pe dl. consilier local Cârmaci Nicolae.
Se solicita propuneri pentru comisia de contestatii.
Dl. consilier local Timis Eugen – propune pe dl. consilier local Craciunescu Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Se trece la discutarea proiectului introdus suplimentar pe ordinea de zi (Proiect de hotarâre cu privire la
alocarea cantitatii de 200 metri cubi material lemnos pentru finalizarea unei cladiri cu functiune sociala si a unei
gradinite în cadrul parohiei Nasterea Maicii Domnului Câmpulung Moldovenesc)
Se da cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarâre pe care l-a
initiat.
Da citire proiectului de hotarâre pe articole.
Se prezinta raportul Serviciului venituri, cheltuieli si patrimoniu.
Comis iile numarul 1 si numarul 3 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarâre. Se voteaza cu 17 voturi „pentru”.
Proiectul de hotarâre a fost adoptat.
Punctul 14 de pe ordinea de zi (Cererea Coralei „Academica Bucovina” Câmpulung Moldovenesc,
reprezentata de dl. Emil Forfota, înregistrata la nr. 6800/2013)
Dl. presedinte – un aviz de principiu al Consiliului local. Se va initia un proiect de hotarâre de catre domnul
primar.
Se trece la ultimul punct din ordinea de zi (Diverse)
Dl. secretar prezinta urmatoarele documente:
1. D-na Simionescu Elena revine la o solicitare din februarie 2013.
Dl. consilier local Chirodea Gavril – întreaba daca s-a mai încasat ceva de la Directia de Servicii Publice. Consiliul
local, în februarie, a stabilit o procedura de lucru, care sa fie îndeplinita de Serviciul Venituri, prin dl. Melen. Sa se puna în
aplicare iar rezolutiile sa se respecte si aplice imediat.
2. Dl. Paicu Traian – solicita sa cumpere terenul aferent unei cladiri.
Se va transmite cererea comisiei speciale si compartimentului din primarie, pentru urmarea procedurilor.
3. D-na dr. Prodan Elena – solicita ca prin valoarea redeventei si cu sprijinul primariei sa fie începuta reparatia
acoperisului la dispensar.
Dl. primar – cladirea este într-o stare deplorabila. Trebuie facuta o noua evaluare pentru a se stabili valoarea
reparatiilor.
Consilierii prezenti sunt de acord de principiu cu solicitarea d-nei dr. Prodan.
Dl. secretar – anumite compensari se pot face.
D-na Coclici Liliana – doar daca se acorda o scutire de plata a redeventei, altfel nu se poate. Se va analiza
situatia si se va solutiona legal.
Dl. primar – se va implica personal în rezolvarea cererii.
4. Adresa nr.5201/19.04.2013 de la Institutia Prefectului, prin care se solicita Consiliului local dezbaterea în sedinta
din aprilie 2013 a raportului de evaluare pentru concesionare pasuni.
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Dl. Prundeanu Stelian – daca se poate lua în considerare evaluarea facuta, ar fi bine.
Dl. primar – solicita Compartimentului juridic sa spuna cine poate solicita întocmirea unui raport de evaluare.
D-na consilier juridic Ignat Petronela – numai Consiliul local pentru ca este proprietar al islazurilor, iar altcineva
nu.
Dl. presedinte – Consiliul local nu poate da un vot în lipsa unui proiect de hotarâre.
Având în vedere discutiile purtate în legatura cu adresa Prefecturii si raportul de evaluare se hotaraste în
unanimitate ca Hotarârile Consiliului Local adoptate în luna trecuta sunt legale si nu se va promova un alt proiect de
hotarâre.
În acest sens dl. Catargiu Tudor va întocmi raspuns scris , pentru Prefectura si dl. Prundeanu.
Dl. primar – contractele de concesiune pentru pasuni, semnate din 2010 pâna în 2016, aduc Primariei circa 34 mii
lei anual, cu o pierdere estimata de 17 miliarde anual, daca s-ar fi aprobat, atunci, chiriile propuse.
Dl. Litu Grigore – se astepta ca dl. primar sa faca o întâlnire cu crescatorii de animale. Era traditional ca în fiecare
an, de Sf. Gheorghe, sa se organizeze sedinte cu crescatorii de animale. Nimeni nu mai are grija de gospodari, mâine –
poimâine nici o cana cu lapte nu se va mai gasi. Mai suntem câtiva care ne preocupam, ar treburi sa fim ajutati, sa nu se
uite ca alegerile trec repede si gospodarii nu uita.
Dl. Stefureac Gheorghe – HCL adoptate în legislatura trecuta sunt valabile si azi. Ar trebui respectate. Propune
ca eventuala diferenta de teren sa fie scoasa la licitatie, este vorba de aprox. 74 ha.
Dl. presedinte – se va verifica si se vor propune masuri.
Dl. consilier local Macovei Virgil - sa-si intre în atributii Comisia de specialitate, atunci când are loc urcatul la
munte al animalelor.
Dl. Barbânta Nistor – nu este necesara nici o masuratoare, aceasta s-a facut când era administrator la pasuni dl.
Adamciuc.
Dl. secretar – încep cu sfârsitul interventiilor. Dl. Barbânta a aflat ceva, dar irelevant. Prin 2006-2007-2008 s-au
facut niste constatari în teren(terenuri degradate, împadurite) de catre fostul administrator al pasunilor primariei, fara
specialisti autorizati, ori documentatie tehnica obligatorie. S-au facut ceva „masuratori” empirice, cu pasul si cam atât.
Nici pe departe nu pot fi numite masuratori, ori ca acele hârtii întocmite sa aiba vreo valoare practica privind suprafata
reala a fiecarui trup de pasune.
Toti responsabilii de pasuni, de-a lungul anilor, au beneficiat de substantiale reduceri de taxe de pasunat, pentru
motive diverse: distrugeri, mana buha pasunilor, etc. Nimeni nu poate contesta, sunt documente exacte.
În legatura cu islazurile: putini cunosc situatia reala, de fapt doar ing. Lungu Gheorghe stie toate amanuntele.
Vreo 16 ani nimeni nu s-a interesat de soarta islazurilor. La un moment dat se punea chiar problema înstrainarii lor. Pe la
anii 1990-1991 se dorea concesionarea pe 49 ani; daca nu ne opuneam atunci, acum nu mai aveam „obiectul muncii”.
Aceste islazuri au devenit brusc atractive începând cu anul 2007, când au intervenit subventiile. Brusc, toata lumea a
început sa discute pe aceasta problema. Nu e rau ca se dau subventii, responsabilii de pasuni au devenit cointeresati,
numai ca nu s-a procedat corect de la început. Faptul e consumat dar trebuie stiut si spus un lucru: imediat ce vor înceta
aceste subventii nimeni nu va mai dori sa închirieze islazurile. Este usor a vorbi la general si, uneori, în necunostinta de
cauza. Aceste pasuni înseamna o avere a comunitatii si trebuie sa avem grija de ea, macar sa o pastram, daca nu o putem
extinde.
Dl. presedinte – subscrie la cele afirmate de dl. secretar. Au fost si unele erori dar dl. primar va încerca sa
restabileasca drepturile fiecaruia.
Dl. Litu Grigore – informeaza ca anual a platit cât s-a stabilit si are chitante.
Intervine dl. secretar: nu contest ce spune dl. Grigore Litu, însa hotarârile de consiliu local, din perioada a circa
6-7 ani, arata clar ca în fiecare an s-au aprobat reduceri de taxe de pasunat (între 20-50%) pentru toate pasunile, inclusiv la
Simidesti. Aceste documente sunt clare si nu le poate contesta nimeni.
Dl. Prundeanu Stelian – are contract cu A.P.I.A. pe 1 an. Solicita analizarea prelungirii contractului.
Dl. presedinte – sa se faca documentatia prevazuta de lege si cu propuneri din partea executivului, daca este
legal si posibil.
I se da cuvântul d-lui Erhan Petru care arata ca, în dimineata aceasta, a depus, la dl. primar, o sesizare.
Dl. secretar – îl întreaba de dl. Erhan de ce nu a vorbit despre aceasta sesizare când s-a dis cutat proiectul de
hotarâre, era în sala.
Dl. secretar – azi dimineata i s-a transmis de dl. primar cererea d-lui Erhan, pentru a fi prezentata la punctul
diverse. Cererea a fost depusa personal d-lui primar care putea sa o prezinte direct, însa i-a transmis-o secretarului.
Citeste cererea d-lui Erhan Petru prin care acesta sesizeaza unele presupuse nereguli privind contractul de
arendare nr. 14991/27.08.2009.
Urmeaza discutii, dupa care se constata urmatoarele:
Este o sesizare prin care se arata mai multe aspecte neclare, cum sustine semnatarul. Este posibil/sau nu ca unele
probleme sa fie reale, dar de ce timp de 5 ani nu le-a observat nimeni, cu atât mai mult cu cât, anual, A.P.I.A. a verificat
documente si alte aspecte.
Asemenea situatii(împaduriri, degradari, masuratori A.P.I.A.) sunt posibile a fi la toate contractele, de aceea
trebuie verificate toate.
Compartimentul de specialitate din primarie sa procedeze imediat la verificarea tuturor documentelor (acte
aditionale, contracte, procese verbale, masuratori, etc.) si în functie de constatari sa se propuna masuri d-lui
primar(corectari, suprafete, sume platite) iar daca la un contract se constata grave încalcari ale clauzelor, acesta poate fi
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reziliat oricând; sigur, cu parcurgerea tuturor procedurilor. Pâna la finalizarea cercetarilor, opereaza prezumtia de buna
credinta din partea tuturor.
Cât priveste alte aspecte din sesizare (subventii, folosirea banilor, etc.) petentul se poate adresa autoritatilor
statale competente. Nu primaria acorda subventii si nici nu verifica modul de folosire a acestora.
Extras(nota) dupa aceste aspecte se va trimite Compartimentului de specialitate, iar nota transmisa se anexeaza la
acest proces verbal.
I se acorda cuvântul d-lui Costeliuc C. care arata ca solicitarea sa este legala, au mai fost cazuri în judet si în
Câmpulung. Adresa de la A.P.I.A. denota ca si-a respectat toate angajamentele. Toate afirmatiile d-lui Erhan nu sunt
reale. Accepta, oricând, orice verificare deoarece este convins ca a respectat toate clauzele, fiind si singurul care a redat
în circuitul agricol aproape 25 ha teren degradat, are documente în acest sens.
Dl. secretar – domnilor consilieri si domnilor gospodari prezenti la sedinta, este normal si necesar sa reiau
prezentarea unor probleme referitoare la pasuni. Îl întreaba pe d-l consilier local Tîmpescul Piticari Vasile daca stie ca
bunicul sau a fost printre primii câmpulungeni care a urcat pe pasunea Obcioara în primavara lui 1990. Au mai fost si sunt
si alti vrednici gospodari: Litu Grigore, Nicolae Giosan (fie-i tarâna usoara, tatal consilierului local Giosan Nicolai), Traian
Piticar, Grigore Craciunescu, Aurel Nisioi, Toader Taran (tatal consilierului local Taran Ioan), Grigore Doroftei dar si altii (
sa fiu scuzat daca nu-i pot enumera pe toti). Nu a fost usor sa redobândim aceste pasuni, au fost 3-4 ani de eforturi
enorme( din aceasta sala doar Grigore Litu si ing. Lungu Gheorghe stiu), cu anchete penale si procese. Le-am câstigat pe
toate pentru ca ne-a pasat de aceasta avere a obstii. Spun a obstii, iar nu a doar 10-12-15 gospodari. Sunt unii cu vechime
ca baci de 20 ani, unii chiar de 23 ani. Nu este rea aceasta continuitate, dar de ce sa ne opunem si altora? Trebuie ajutati
toti cei ce vor.
Un exemplu: acum 20 de ani aveam în Câmpulung 4.100 de bovine, din care 2.906 vaci, aproape 5.000 de oi si 580
de cai. Acum, la 1.01.2013 avem 2.310 bovine, din care 1.280 vaci, 1.514 ovine si 277 cabaline.
Iata, efectivele de animale au scazut la jumatate si chiar mai mult. Suprafete de pasuni exista suficiente, nimeni nu
poate spune ca nu are unde pasuna, asa încât exista loc pentru toti cei care se ocupa de agricultura.
Revin la faptul ca aceasta avere este a obstii. Nu este corect (desi este legal), ca din beneficiile rezultate din
averea obstii sa intre doar 4 % în bugetul local. Nimeni nu are voie sa ignore aceste realitati. Repet, desi unii s-ar putea sa
se supere: pentru redobândirea acestor averi m-am implicat total, împreuna cu inginerul Lungu iar cei care vorbesc în
necunostinta de cauza, mai întâi sa se documenteze.
Închei, cu o precizare extrem de importanta: s-a discutat, cu diverse ocazii ca, în primavara lui 1990, sute de
câmpulungeni, înarmati cu furci si topoare,
i-au oprit pe cei de la I.A.S sa urce cu animalele la Obcioara. Total neadevarat si folclor local. Iata cum s-au derulat
evenimentele: pe 29 aprilie 1990 a avut loc o mare adunare, cu participarea a peste 600 de crescatori de animale,
propunându-se mai multe variante de pasunat pentru anul 1990. Deoarece conjunctura era tulbure în ce priveste muntele
Obcioara, s-a cerut implicarea si sprijinul autoritatilor locale. Vazând ezitarile unora si altora, împreuna cu dl. ing. Lungu
Gheorghe am decis sa ne asumam întreaga responsabilitate si, în acea zi, am întocmit o împuternicire( nu aveam temei
legal, era vid legislativ, dar era mult entuziasm si dorinta de a face bine) în baza careia câmpulungenii si-au dus animalele
pe pasunea Obcioara. Respectivul document se afla în arhiva primariei si poate fi consultat de oricine doreste sa se
convinga.
D-na consilier local Flutur Cristina – trebuie foarte multa atentie cu aceste contracte, sa nu fie comentarii între
oameni.
Dl. consilier local Taran Ioan – propune ca domnii consilieri sa mearga în teren sa vada situatia pasunilor dupa
care sa aiba loc o întâlnire cu crescatorii de animale.
Sugereaza domnului primar sa analizeze si sa clarifice toate contractele.
Dl. secretar – propunerea d-lui consilier local Taran Ioan este binevenita. Aceasta comisie trebuie înfiintata cât
mai repede.
Totusi, va trebui ca finalizarea sa fie clara, cu masuri concrete, deoarece în toamna lui 2008 a mai fost o comisie, a
prezentat o situatie corecta dar singura finalitate a fost înlocuirea administratorului de pasuni.
Dl. secretar – înca trei precizari:
- la o sedinta anterioara, un domn consilier s-a declarat nemultumit ca nu a primit, electronic, documentatia
pentru Consiliul local. Am în fata un document din care rezulta ca s-au trimis aceste date.
Intervine dl. consilier local Varvaroi: s-au primit unele documente, dar nu toate(ex. Raportul d-lui primar, alte
rapoarte).
Dl. secretar – aceste disfunctionalitati vor fi înlaturate. Totusi, sunt unele documentatii(anexe vaste la proiectele
de hotarâre, cu schite, planse, etc.) care nu se pot transmite dar se pot consulta la compartimentul de specialitate.
- solicita tuturor consilierilor locali sa depuna, pâna la 25.05.2013, declaratia de avere si declaratia de interese;
face câteva precizari privind completarea lor.
- cu referire la suplimentarea ordinii de zi a sedintelor Consiliului local. Asa cum am precizat, regulamentul
prevede exact modalitatile de suplimentare a ordinii de zi. Este si firesc si obligatoriu ca aceste proiecte sa fie verificate, în
prealabil, de secretar, deoarece pot aparea probleme de legalitate. Rog insistent sa se respecte întocmai regulamentul.
Dl. primar – multumeste presei pentru corecta informare a cetateanului. Consiliul local trebuie sa fie informat
corect în legatura cu ceea ce se întâmpla în localitate.
Dl. Merches – întreaba cum de un angajat al primariei îsi permite sa agreseze fizic si verbal membrii Clubului
sportiv „Remember”, copii, etc. Este vorba despre dl. Bulina Constantin. Roaga conducerea executiva sa ia masuri legale
împotriva acestuia.
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D-na consilier local Flutur Cristina – în legatura cu descongestionarea trotuarelor în zona centrala. Este a treia
oara când ridica aceasta problema.
Dl. consilier local Craciunescu Adrian – problema este si a celor care vând flori, pentru ca blocheaza accesul pe
trotuare.
Dl. consilier local Cîrmaci Nicolae – sunt probleme cu strazile laterale, care sunt pline de gropi foarte mari si nu
permit accesul masinilor.
Dl. primar – de 2-3 zile s-a intervenit cu utilaje si agregate. Nu s-a reusit peste tot, dar pâna în sarbatori se vor
rezolva si acestea. De luni se va interveni pe DN 17 pentru a face reparatiile necesare de catre firma „Calcarul”. Timpul
rece ne-a întârziat foarte mult cu curatenia în municipiu. Populatia nu întelege si este un dezastru în zona blocurilor, mai
ales pe strada Sirenei.
În ce priveste Sarbatorile Pascale: vor fi plantati arbusti ornamentali si flori. Pe platoul central vor fi amenajate 2
spatii de joaca pentru copii.
Toate bisericile din municipiu vor fi iluminate de sarbatori.
Lucrarile de reabilitare pe platoul central vor începe abia dupa Festivalul „Întâlniri Bucovinene”.
Dl. consilier local Macovei Virgil – problema cladirilor din centrul orasului, cele vechi, trebuie facut ceva. Un
proiect de hotarâre, ceva, nu stiu ce mai putem face. Spuneti-ne ceva concret si real în legatura cu pârtia de schi de pe
Izvorul Alb.
Dl. primar – promisiuni sunt, se actioneaza, dar trebuie sa achitam si datoriile de 71 miliarde lei.
Dl. consilier local Timis Liviu – în ce stadiu este parteneriatul cu piata agroalimentara.
Dl. primar – varianta cu parteneriatul public-privat se pare ca a cazut. Este posibil ca piata agroalimentara sa aiba
o alta locatie iar pe actualul amplasament va fi un complex rezidential.
Dl. consilier local Burduhos Victor – întreaba ce este cu proiectul apa- canal?
Dl. primar – dupa Paste vom primi avizul de la C.N.I.
Dl. consilier local Burduhos Victor – propune ca acei ce vor fi scutiti de la impozit sa presteze munci ocazionale.
Dl. consilier local Taran Ioan – întreaba daca s-au recuperat banii pentru „Drumul Lemnului” si daca s-au
restrictionat caile de acces pentru transportul de lemn. Cu trotuarele, care mai este situatia?
Dl. primar – Nu s-au recuperat sumele de la „Drumul Lemnului”. Vom începe lucrarile la trotuare si într-o directie
si în alta(Est – Vest).
Dl. presedinte –daca se vor taxa transporturile agabaritice în municipiu?

Nemafiind alte probleme domnul presedinte declara închise lucrarile sedintei ordinare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Sedinta se încheie la orele 1425.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Vranau Nicolai

Toader Mândrila

