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DRAGI CÂMPULUNGENI
Am preluat mandatul de primar al municipiului Câmpulung Moldovenesc în iunie
2012, însa am fost alaturi de dvs. înca din 2008 ca viceprimar al municipiului Câmpulung
Moldovenesc.
Sunt hotarât sa apar si în continuare cât mai bine interesele si nevoile
cetatenilor, sa transform localitatea într-un municipiu modern si prosper.
Principalul obiectiv al meu a fost si este acela de a crea o administratie publica
locala eficienta în folosul cetateanului.
Ceea ce s-a realizat în acest an a fost, cu precadere, orientat spre obiectivul
general de a îmbunatati serviciile publice locale si de a continua dezvoltarea municipiului
ca statiune turistica de importanta nationala.
Am dorit si cred ca am reusit sa mentin permanent contactul cu cetatenii, prin
intermediul audientelor saptamânale acordate, pentru a putea fi aproape de preocuparile,
propunerile si doleantele lor.
Ma pot uita în ochii fiecarui câmpulungean, indiferent daca m-a votat sau nu. Am
muncit onest ?i corect, ?i numai în interes public. Câmpulungenii au putut vedea pe teren
realizarile multe ?i importante. Am pregatit acum, la un an de mandat ca primar, o sinteza
cu principalele realizari ale mele si ale întregii administratii publice locale.
LUCRARI DE INVESTITII AFLATE ÎN CURS DE DERULARE:
a. PÂRTII DE SCHI OMOLOGATE SI TRANSPORT PE CABLU ÎN MASIVUL
RARAU, CU CONEXIUNE LA TRUPUL IZOLAT INTRAVILAN RARAU
Proiectul se finanteaza prin Programul “Schi în România” derulat de Guvernul
României cu o valoare de 107.630.253 lei. Durata de implementare a acestui proiect este
2011 – 2014. Executantii sunt: SC ACOMIN SA Cluj Napoca si SC INSTCOMP SA.
Acest obiectiv se înscrie în cadrul Programului National de Dezvoltare a
Turismului „SCHI ÎN ROMÂNIA”, program de interes national pentru dezvoltarea turismului
cu componenta principala „turism pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna”.
Programul a fost aprobat de Parlamentul României prin Legea nr. 526 din 11
decembrie 2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "SCHI
ÎN ROMÂNIA".
Prin Hotarârea Guvernului României nr. 426 din 8 aprilie 2009 s-a aprobat
promovarea acestui proiect si finantarea acestuia prin bugetul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului.
Amplasamentul obiectivului de investitii mentionat mai sus este situat în partea
de sud-est a statiunii Câmpulung Moldovenesc, pe versantul nordic al Muntelui Rarau din
zona trupului izolat intravilan Rarau la cota 1640 m pâna la pârâul Izvorul Alb, respectiv la
km 5 pe drumul judetean DJ 175A cota 765 m.

Domeniul schiabil oferit prin aceasta investitie va fi unic în România prin
legatura pe care o ofera cu intravilanul de pe Masivul Rarau si prin spectaculozitatea
traseului. În premiera nationala se va realiza un domeniu schiabil cu o lungime totala de
4,5 km si o diferenta de nivel de 800 m. Pârtia a fost proiectata datorita configuratiei
terenului si deservirii de instalatiile de transport pe cablu în doua tronsoane, inferior si
superior.
Conform contractului semnat, SC ACOMIN SA împreuna cu LEITNER AG urma
sa execute urmatoarele lucrari:
TRONSON I – lungime traseu 2514 m, altitudine plecare 756 m, altitudine sosire
1220 m;
- constructii transport pe cablu tip telegondola TG 8 tronson I (fundatii, stâlpi,
garaj telegondole, peroane de îmbarcare, etc.)
- montaj utilaj transport pe cablu tip telegondola TG 8 tronson I (statie plecare,
statie sosire);
- transport pe cablu tip telegondola TG8 tronson I (cablu tractor, 33 telegondole
tip TG 8 cu o capacitate de 8 locuri fiecare, 2 cabine de comanda, retea cabluri de
semnalizare si comanda a instalatiei de transport pe cablu);
Valoarea lucrarilor aferente tronsonului I este de 35.579.221,74 lei inclusiv TVA.
TRONSON II –lungime traseu 1397 m, altitudine plecare 1220 m, altitudine
sosire 1640 m;
- constructii transport pe cablu tip telegondola TG 8 tronson II (fundatii, stâlpi,
garaj telegondole, peroane de îmbarcare, etc.)
- montaj utilaj transport pe cablu tip telegondola TG 8 tronson II (statie plecare,
statie sosire);
- transport pe cablu tip telegondola TG8 tronson II (cablu tractor, 17 telegondole
tip TG 8 cu o capacitate de 8 locuri fiecare, 2 cabine de comanda, retea cabluri de
semnalizare si comanda a instalatiei de transport pe cablu);
Valoarea lucrarilor aferente tronsonului II este de 27.715.019,99 lei inclusiv TVA.
Conform contractului semnat, SC INSTCOMP SA împreuna cu Proiect Bucovina
SA, Transcablu SRL si SC Drumuri si Poduri SA urma sa execute urmatoarele lucrari:
- proiectarea obiectivului de investitii;
- organizare de santier;
- amenajare si profilare pârtie tronson I;
- amenajare si profilare pârtie tronson II;
- parcari auto si drumuri de acces pârtie tronson I;
- instalatie de înzapezit artificial si lac de acumulare tronson I;
- alimentare cu energie electrica;
- instalatie de iluminat nocturn;
- cladire administrativa;
- bileterie electronica;
- masina de batut zapada (ratrac).
- alimentare cu apa si canalizare.
Valoarea lucrarilor aferente tronsonului I este de 35.526.067,49 lei inclusiv TVA.
Valoarea lucrarilor aferente tronsonului II este de 8.809.943,66 lei inclusiv TVA.
În anul 2012 s-au executat lucrari în valoare de 7.178.707,60 lei, suma pentru
care Primaria municipiului Câmpulung Moldovenesc a transmis solicitare de alocare
fonduri necesare decontarii lucrarilor executate catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului dar suma a ramas sa fie decontata în anul 2013. Cu toate interventiile facute de
catre Primaria municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Judetean Suceava,
parlamentarii din judetul Suceava, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, la Ministerul Economiei si la Autoritatea Nationala pentru Turism, pâna la aceasta
data nu s-au alocat sumele restante pentru plata datoriilor si pentru continuarea lucrarilor.
La ora actuala exista riscul de blocare a conturilor Primariei municipiului
Câmpulung Moldovenesc întrucât constructorul s-a adresat instantelor de judecata pentru
recuperarea sumelor restante.
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Facem precizarea ca pentru finalizarea lucrarilor la tronsonul I pe lânga sumele
restante de 7.178.707,60 lei aferente lucrarilor executate si nedecontate în anul 2012 mai
este necesara suma de 19.446.858,84 lei.
Valoarea totala a tronsonului I este de 71.105.289,23 lei, din care Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului a alocat în perioada 2009 – 2012 suma de 44.400.000
lei, iar contributia Consiliului Local a fost de 298.105 lei.
Mentionam faptul ca în luna octombrie 2012 s-au finalizat lucrarile la transportul
pe cablu de tip telegondola TG 8 la tronsonul I, inclusiv Autorizatia de functionare. În
prezent instalatia de transport pe cablu se afla în conservare.
b.
PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU CARTIERELE
STADION, CENTRU, BODEA, DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Finantarea acestui proiect se realizeaza prin POR – Axa prioritara 1
„Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul de
interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Centre
urbane.
Obiectul acestui proiect este reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea
serviciilor urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în vederea
cresterii calitatii vietii si asigurarii unei dezvoltari regionale echilibrate.
Executantul proiectului este S.C. “CALCARUL” POJORÎTA .
Durata de implementare este 2011 – octombrie 2013, cu o valoare totala de
24.020.007,44 lei.
Prin acest proiect se realizeaza urmatoarele lucrari:
- Reabilitarea si modernizarea a 23 strazi (S=57.845 mp) din cartierele Stadion,
Centru si Bodea;
- Amenajarea a 26.353 mp de trotuare în vederea fluidizarii traficului pietonal;
- Amenajarea a 3.658 mp de parcaje (213 parcari) în vederea descongestionarii
circulatiei pe strazi;
- Amenajarea a 8.949 mp spatii verzi adiacente strazilor si aleilor în vederea
punerii în valoare a acestora si sprijinirii dezvoltarii durabile a orasului;
- Amenajarea a 3.583 mp alei pietonale si a platoului pietonal din zona Centru
(S=2.584 mp);
- realizarea de marcaje si semnalizarea corespunzatoare a retelei stradale
reabilitate în vederea unei bune organizari a circulatiei în zona tinta a proiectului;
- realizarea de piste pentru biciclisti de-a lungul strazilor (S= 4.298 mp).
c.ALIMENTARE CU APA ZONA BUNESTI, MUNICIPIUL CÂMPULUNG
MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA
Acest obiectiv de investitii se realizeaza prin Programul privind reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local,
alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitatile
administrative teritoriale cu resurse turistice aprobat prin H.G.R. nr. 577/1999.
Obiectul acestui proiect este executia retelelor de alimentare cu apa potabila pe
23 de strazi din municipiul Câmpulung Moldovenesc (Bunesti, A.D.Xenopol, Ec Teodoroiu,
Zorilor, Salcâmilor, T. Cipariu, Oituz, Gh. Baritiu, M Sadoveanu, D. Gherea, Cerbului,
Paltinului, Grigore Antipa, Paunasul Codrilor, Spatar Milescu, Closca, Horia, Badea
Cârtan, V.G.Sabie, S. Papuc, P. Liciu si Gicovan).
Valoarea proiectului este de 1.996.254 lei.
Executant: S.C. Plast Invest S.R.L. Ploiesti.
Stadiul de executie la acest moment - 50%.
d.ASFALTARE DJ 175A CÂMPULUNG MOLDOVENESC – CHIRIL, KM
0+000 – 2+000 JUD. SUCEAVA
Acest proiect se realizeaza prin Programul de împietruire, reabilitare,
modernizire si/sau asfaltarea drumurilor de interes local aprobat prin H.G. nr.1256/2005 de
modificare si completare a HG nr.577/1997.
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Valoarea proiectului este de 2.523.578,26 LEI
Stadiul lucrarilor la acest moment este de cca. 90% din investitie.
Valoare contractului este de 2.120.654 lei si este executat de S.C. Calcarul S.A.
Pojorâta.
e.CONSTRUIRE ADAPOST PENTRU CÂINII FARA STAPÂN, MUNICIPIUL
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, ZONA BODEA FN
Urmare finalizarii procedurilor de achizitii a fost încheiat un Contract de lucrari
cu S.C. MAGHEBO S.R.L. Câmpulung Moldovenesc pentru lucrari de construire si un
Contract de servicii cu P.F. SNIJEC SERGIU VALENTIN pentru servicii de dirigentie de
santier.
A fost emisa Autorizatia de construire nr. 53 din 04.07.2013 si s-a emis ordinul
de începere a lucrarilor cu data de 10.07.2013.
Valoarea luc rarilor de investitii este de 99.834,88 lei, la care se adauga TVA,
investitie suportata în totalitate din bugetul local.
Durata lucrarilor de executie este de 10 saptamâni.
În cadrul acestei investitii sunt cuprinse si lucrari de alimentare cu apa potabila
si retea de canalizare proprii obiectivului de investitii.
Investitia este compusa din doua corpuri distincte, astfel:
- Cladire servicii veterinare, cu o suprafata construita de 83,65 mp;
- 10 custi exterioare, cu o suprafata construita de 78,25 mp;
Suprafata totala a investitiei este de 1140 mp, în care sunt cuprinse si
amenajarile exterioare (alei si trotuare de protectie).
f.Alte proiecte de investitii aflate în derulare în aceasta perioada:
-reparatii capitale la instalatiile sanitare de la Scoala gimnaziala “Teodor
Stefanelli”, cu o valoare de 68.000 lei;
-demolarea podului de lemn peste râul Moldova în zona Bunesti, cu o valoare
de 12.500 lei. La aceasta data mai sunt de demolat 2 pile din albia râului Moldova pâna la
înaltimea de 1,1 m;
-efectuarea lucrarilor de întretinere si reparatii la puntile suspendate peste râul
Moldova (str. 13 Decembrie, Islazului si Bunesti), cu o valoare de 15.000 lei;
-executarea lucrarilor de mentenanta a sistemului de iluminat public al
municipiului, cu o valoare de 65.000 lei;
-amenajare peisagistica a zonei centrale (str. D. Cantemir, I. Halauceanu, 22
Decembrie, scuarul de la monumentul detinutilor politici) prin plantarea a circa 400 specii
de plante perene cu flori si arbusti, cu o valoare totala de 40.000 lei (inclusiv manopera,
transport);
-modernizarea iluminatului public în ansamblurile de blocuri din cartierele
“Stadion” si “Halauceanu”, prin montarea a 25 lampadare cu doua brate în vederea
iluminarii aleilor dintre blocurile de locuinte, cu o valoare de circa 60.000 lei;
LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE:
a. POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL MOLDOVA, ÎN ZONA
BUNESTI, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA
Acest proiect a fost realizat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în
spatiul rural instituit prin O.G. nr.7/2006, cu o valoare de 1.649.509,72 lei, fara T.V.A.
Obiectul proiectului a constat în Construirea unui pod din beton armat peste râul
Moldova.
b.SUPLIMENTAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCALZIRE CU SISTEME
CARE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA – COLEGIUL SILVIC “BUCOVINA”
MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUD. SUCEAVA.
Acest proiect a fost finantat de Administratia Fondului pentrui Mediu prin
Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme
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care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care
conduc la îmbunatatirea calitatilor aerului, apei si solului, cu o valoare de 1.108.821,50 lei,
954.063 lei cheltuieli eligibile, contributie proprie 191.000 lei
Obiectul proiectului a fost suplimentarea sistemelor clasice de încalzire cu
pompe de caldura la caminul nr. 2 al Colegiului Silvic Bucovina.
c.REABILITARE SI EXTINDERE SPATII VERZI
Proiectul a fost realizat prin Programul national de îmbunatatire a calitatii
mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati, finantat de Administratia Fondului
pentru Mediu cu o valoare de 770.000 lei.
Obiectul proiectului a constat în reabilitarea parcurilor “Ion Creanga”, “Theodor
Stefanelli” si a doua spatii verzi în zona “Bodea” (strada Molidului) si zona “Balta Trestiei”
(strada Aurel Vlaicu).
d.Alte proiecte de investitii finalizate în aceasta perioada:
-reabilitare retea de alimentare cu apa str. Sirenei, cu o valoare de 45.000 lei;
-instalare sistem de supraveghere video la blocurile ANL, cu o valoare de
14.984,73 lei;
-instalarea sistemului de alarma la blocurile ANL, cu o valoare de 1973,25 lei;
-refacerea retelei de canalizare pluviala pe strazile Nicolae Grigorescu, Ciprian
Porumbescu si Ion Creanga;
-refacerea acoperisurilor la Scolile gimnaziale “George Voevidca” si “Teodor
Stefanelli”, cu o valoare totala de 200.000 lei;
-reparatii capitale la sistemul de încalzire al Scolii gimnaziale “Teodor Stefanelli”,
cu o valoare de 55.000 lei;
-amenajarea unui skatepark, cu o valoare de 46.522 lei;
-s-a reparat cu mixturi asfaltice str. Plaiul Deia - cu o valoare de 78.500 lei si
varianta de trafic greu (2,7 km) – cu o valoare de 21.500 lei;
-s-a amenajat un loc de joaca pentru copii pe platoul central si s-au achizitionat
ornamente pentru sarbatorile pascale, cu o valoare totala de 36.614 lei;
-realizarea racordurilor la retelele electrice si de gaz la blocurile ANL. Valoarea
lucrarilor de racordare la reteaua electrica este de 680.000 lei iar la reteaua de gaz de
160.000 lei;
-realizarea iluminatului ornamental pentru sarbatorile de iarna, cu o valoare de
162.663 lei;
-s-a achizitionat o parte din sediul primariei cu o valoare de 160.000 lei;
-s-a realizat iluminatul arhitectural al bisericilor din municipiul Câmpulung
Moldovenesc, cu o valoare de 50.000 lei;
-s-au efectuat lucrarile de toaletare a arborilor ornamentali de sub liniile aeriene
pe traseul iluminatului public, cu o valoare de 40.000 lei;
-s-au efectuat lucrari de întretinere si reparatii drumuri nemodernizate, cu o
valoare de 155.250 lei;
-s-au efectuat lucrarile de decolmatare si defrisare sant betonat str. Plaiul Deia,
cu o valoare de 28.500 lei;
-s-au efectuat lucrari de întretinere a mobilierului urban din zona centrala, cu o
valoare de 28.500 lei;
-s-au adus la cota capacele caminelor de la canalizarea menajera pe DN 17 si
pe varianta de trafic greu, cu o valoare de 50.000 lei;
-s-au efectuat lucrari de marcaje rutiere pietonale la trecerile de pietoni pe DN
17, cu o valoare de 12.100 lei;
-s-au efectuat lucrari de remediere si montare indicatoare rutiere pe DN 17 si pe
varianta de trafic greu, cu o valoare de 10.000 lei;
-s-au efectuat lucrari de securizare arhiva la imobilul situat în str. C.
Transilvaniei (Scoala nr. 1);
-s-a executat si amplasat, cu ocazia sarbatorii de 1 Decembrie, Statuia
Întemeietorului Câmpulungului Moldovenesc Ionel Halauceanu (zis Nituca), cu contributia
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sotilor Otilia ?i Vasile Sfarghiu. Statuia a fost realizata de Ion Maftei, artist plastic
câmpulungean;
-s-a amenajat parcarea de la Ambulatoriul de specialitate din Câmpulung
Moldovenesc – str. D. Cantemir (suprafata de 1200 mp) - cu o valoare de 50.000 lei,
precum si, s-au efectua t lucrari de reparare si amenajare a acceselor în ambulatoriu (2
intrari) – cu o valoare de 6.000 lei;
LUCRARI DE INVESTITII AFLATE ÎN FAZA DE PROIECTARE:
a.Realizarea retelei de canalizare la blocurile ANL, cu o valoare de 440.000 lei;
b.S-au initiat demersurile pentru amenajarea cu semafoare a intersectiei de pe
varianta de trafic greu (str. Dimitrie Cantemir, str. Viitorului si str. M. Eminescu) cu firma
Loyal S.A. Suceava, cu o valoare a investitiei de circa 88.000 lei, inclusiv T.V.A.
c.Refacerea canalizarii pluviale de pe strazile Libertatii, Nicolae Iorga si Calea
Transilvaniei pâna la decantorul de preluare, pe o lungime de circa 300 ml;
d.Executarea de lucrari de retentie a scurgerii aluviunilor si a apelor meteorice
pe strazile în panta de pe versantul dealului Runc (Caprioarei, Liceului, Plopilor, N.
Filimon). Se vor executa santuri de retentie, betonate, cu gratare pentru retinerea
aluviunilor si cu racordare la canalizarea pluviala.

Multumesc tuturor câmpulungenilor pentru ca m-au onorat cu încrederea lor si
ma oblig sa folosesc toata priceperea si experienta acumulata pentru a gasi solutii viabile
la multitudinea de probleme cu care ne confruntam la nivelul municipiului nostru.
Desigur ca ceea ce v-am enumerat pâna acum este o prezentare sumara a
activitatii desfasurate de mine în calitate de primar, am fost si voi fi alaturi de
dumneavoastra în calitate de prieten, cetatean si primar.

Negura Mihaita
Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc
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