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RAPORT D  RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, 
BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL 
LOCALITATII, AGRICULTURA, GOSPODADRIRE COMUNALA, PROTECTIA 

MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 

PENTRU PERIOADA  01 IAN. 2013 - 31 DEC. 2013 

                   

 

  

                        În conformitate cu art.50, alin. 3 din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor 

locali şi art. 93 alin.3 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local 

Calimanesti, in care se precizeaza: 

 „comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de 

activitate care va fi facut public prin grija secretarului orasului”, 

prezentam acţiunile importante la care comisia 1 a participat în cursul acestui an, pentru 

punerea în practică a hotărârilor adoptate de Consiliul local, procedând la întocmirea raportului 

de activitate pe perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013. 

 

 In urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, cele 15 mandate de consilieri locali ai 

orasului Calimanesti au fost castigate dupa cum urmeaza: U.S.L. – 8 mandate; P.D.L. – 6 

mandate si U.N.P.R. – 1 mandat. 

          Astfel, pe data de 29 iunie 2012 a avut loc sedinta de constituire a consiliului local si 

depunere a juramantului, in urma careia s-au constituit cele trei comisii de specialitate, dupa 

cum urmeaza: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodadrire 

comunala, protectia mediului, servicii si comert si care are urmatoarea componenta: 

1. STANCULESCU MIRCEA (UNPR) – Presedinte 

2. BORICEANU CONSTANTIN (PC)   - Secretar 

3. SCIRLEA VASILE  (PNL)                  - Membru 

4. POPA EMIL    (PDL)                          - Membru 

5. NISTOR PETRE TIBERIU (PDL)     - Membru 

II. Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive 

si de agrement 

III. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor cetatenilor 

 

 

 

     Activitatile comisiei s-au concretizat atat la intrunirile in care s-au dezbatut proiectele de 

hotarari de Consiliu, care de regula au avut loc cu 1-2  zile inainte de lucrarile din plen, cat si 

la participarea consilierilor la lucrarile Consiliului Local. 

 

    Astfel, in perioada ianuarie 2013 - decembrie 2013, au avut loc atat sedinte ordinare cat si 

extraordinare, in care au fost dezbatute urmatoarele proiecte de hotarari: 
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1. Proiect de hotarare privind reglementarea circulatiei rutiere in orasul Calimanesti prin 
introducerea de sensuri unice pe strazi; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a pasunatului, 
precum si exploatarea pajistilor de pe raza orasului Calimanesti; 

3. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de 
pe raza orasului Calimanesti pt anul scolar 2013-2014; 

4. Proiect de hotarare privind avizarea proiectului planului de scolarizare al unitatilor de 
invatamant de pe raza orasului Calimanesti pt anul scolar 2013-2014; 

5. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2012; 

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului GRADINARU 
FANICA, pentru minora cu handicap grav GRADINARU ELENA TEODORA; 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2013 ; 

8.  Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 16/26.02.2013 privind cresterea 
aportului Consiliului Local Calimanesti la capitalul social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A.; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea lotizarii/dezmembrarii terenului in suprafata 
totala de 55.429 mp pus la dispozitie de catre Consiliul Local Calimanesti in vederea 
realizarii obiectivului de investitii Centru de Conventii si Expozitii Nord Oltenia; 

10. Proiect de hotarare privind  majorarea capitalului social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A.  prin aducerea ca aport a terenului aferent in suprafata de 5.615 mp in 
valoare de 500.000 lei; 

11. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinatie 
speciala pentru finantarea lucrarilor de interventie privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte” pentru anul 2013; 

12. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 
2013; 

13. Proiect de hotarare privind  aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc “Cozia 
Calimanesti”; 

14. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier 
local al domnului AMUZAN ILIE si declararea ca vacant a locului de consilier local 
ocupat de acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie; 

15. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Popa 
Eugenia; 

16. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce 
urmeaza a fi propusi de Orasul Calimanesti pentru functiile de membri ai Consiliului 
de Administratie al S.C. EXPO-NORD OLTENIA S.A.; 
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17. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al reprezentantilor 
Orasului Calimanesti in Adunarea Generala a Actionarilor laS.C. EXPO-NORD 
OLTENIA S.A  ; 

18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Orasului Calimanesti in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de 
Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea; 

19. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Calimanesti nr. 4/13.02.2012 privind 
modificarea hotararilor C.L. Calimanesti nr. 30/28.05.2012 si nr. 48/31.08.2012.; 

20.  Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor aferente anului 2013 pentru serviciile 
prestate de S.C. Calimanesti Serv S.R.L., precum si coeficientii pentru utilizarea la 
inchiderea de deviz pentru lucrarile efectuate la solicitarea Primariei Orasului 
Calimanesti; 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozit pentru un imobil – cladire si 
teren aferent – pentru mai multi propietari, imobil in care functioneaza Clinica de 
recuperare si balneologie Calimanesti, sectie a Spitalului Judetean de Urgenta 
Valcea; 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A. de la 
plata impozitului pentru cladirile si terenul aferent acestora ce compun obiectivul 
“Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia”; 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul privat al Orasului 
Calimanesti a imobilului situat pe strada N. Basarab, nr.4; 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de reorganizare a S.C. 

CALIMANESTI SERV S.R.L.; 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de actiuni si de lucrari de interes local 

pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele 

majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social; 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim 
1.544.425 lei, in conformitate cu prevederile O.G. 3/2013  privind reglementarea unor 
masuri pentru reducerea unor arierate in economie, alte masuri financiare, precum si 
pentru modificarea unor acte normative; 

27. Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a orasului 

Calimanesti; 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului multianual local privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Calimanesti; 

29. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat incheiat cu Asociatia 
de Propietari nr. 4 din orasul Calimanesti in vederea implementarii Programului 
multianual de locuinte; 

30. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei POPESCU 
ELENA NADIA; 
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31. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. al orasului Calimanesti prin care s-au 
stabilit si aprobat impozitele si taxele locale pentru anul 2013, cu taxa de inchiriere a 
terenului pe care sunt amplasate garaje in orasul Calimanesti; 

32. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. Calimanesti nr. 93/17.11.2005 privind 
aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 611,95 mp, situat in Calea Lui 

Traian, in vederea amenajarii unei parcari de utilitate publica in orasul Calimanesti; 

33. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A. prin aducerea ca aport a terenului aferent in suprafata de 46.813 mp in 

valoare de 5.513.167 lei; 
  

34. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Calimanesti si a 
listei de investitii pe surse de finantare pentru anul 2013; 

 

35. Proiect de hotarare privind  infiintarea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA Ramnicu Valcea; 

  

36. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea 
procedurii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse 
regulate, Regulamentul de Atribuire in gestiune delegata a traseelor serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate, a Caietului de Sarcini al 
serviciului, a Contractului-Cadru de Delegare a gestiunii serviciului; 

  

37. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii orasului Calimanesti cu A.S. 
VIITORUL CALIMANESTI in vederea finantarii si sustinerii echipei de fotbal; 

  

38. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 

2013; 

 

39. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. al Orasului 
Calimanesti nr. 32/11.04.2013 prin care s-a aprobat asocierea orasului Calimanesti cu 
Asociatia Sportiva VIITORUL CALIMANESTI in vederea finantarii si sustinerii echipei 

de fotbal in Liga IV  a judetului Valcea, Seria Nord, precum si a echipei de juniori ce 
activeaza in acelasi campionat; 

 

40. Proiect de hotarare privind acordarea “Diplomei de Fidelitate” pentru anul 2013 
familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie din orasul Calimanesti si a unor premii 

speciale persoanelor care implinesc sau au implinit 100 de ani de viata; 

 

41. Proiect de hotarare privind insusire raport de evaluare si aprobare cumparare teren 

in suprafata de 200 mp, situat in punctul “Plute”, teren ocupat de reteaua de apa 
potabila care alimenteaza Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia; 

 

42. Proiect de hotarare privind retragerea din delegarea directa de la S.C. 
CALIMANESTI SERV S.R.L. a activitatilor specifice serviciului public de salubrizare al 

orasului Calimanesti, asa cum au fost descrise in H.C.L. Calimanesti nr. 
47/13.10.2010 si incetarea in mod corespunzator a contractului nr. 

18.753/30.11.2010, respectiv aprobarea delegarii acestui serviciu prin contract de 
concesiune in baza unei licitatii publice; 
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43. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentului de pozitie privind 
implementarea si asigurarea sustenabilitatii proiectului “Sistem de management 

integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”; 

 

44. Proiect de hotarare privind aprobarea/avizarea unor documente suport necesare 

aprobarii aplicatiei de finantare pentru proiectul “Sistem de management integrat al 
deseurilor solide in judetul Valcea”; 

 

45. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act de novatie la contractul de 
concesiune nr.1/20.02.2004 in sensul ca noul concesionar S.C. FORADEX VALCEA 

OLTULUI S.A. il inlocuieste pe cel initial, respectiv S.C. FORADEX S.A.; 

46. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre C.L. 
Calimanesti si C.J. Valcea in vederea elaborarii si implementarii proiectului 

“Dezvoltarea Serv Publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul 

Valcea-grupa 1″; 

 

47. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de 
concesiune pentru terenurile din zona Parcare Cozia; 

 

48. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Sclipcea Valentin ca 
ADMINISTRATOR SPECIAL al SC CALIMANESTI SERV SRL, ce va reprezenta 

societatea in cadrul procedurii de insolventa; 

 

49. Proiect de hotarare privind  Acordul C.L., reprezentantul legal al orasului Calimanesti 
ce are calitatea de asociat unic la S.C. CALIMANESTI SERV SRL in vederea 
diversificarii activitatii prestate, cat si deschiderea unui punct de lucru in piata din 

orasul Calimanesti pentru expunerea si comercializarea serviciilor oferite; 

 

50. Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii domnului Ungureanu Darie ca 
reprezentant al orasului Calimanesti in A.G.A.  APAVIL S.A.; 

 

51. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ANDREI 
MARIA; 

 

52. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 
orasului Calimanesti pe anul 2012; 

 

53. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

54. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei POPA 
CRISTINA; 

 

55. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului PILOIU 
CONSTANTIN CATALIN; 

 

56. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a terenului 
in suprafata de 2,80 mp catre doamna BUSUIOC MARIA din Calimanesti, str. Calea 

Lui Traian, nr. 280, bl 7, sc B, ap 1, judetul Valcea, in vederea executarii unui balcon 
la imobilul propietatea acesteia de la aceeasi adresa; 
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57. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 16/26.02.2013 privind cresterea 
aportului Consiliului Local Calimanesti la capitalul social al S.C. EXPO NORD 

OLTENIA S.A.; 

 

58. Proiect de hotarare privind aprobarea lotizarii/dezmembrarii terenului in suprafata 

totala de 55.429 mp pus la dispozitie de catre Consiliul Local Calimanesti in vederea 
realizarii obiectivului de investitii Centru de Conventii si Expozitii Nord Oltenia; 

 

59. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. EXPO NORD 
OLTENIA S.A.  prin aducerea ca aport a terenului aferent in suprafata de 5.615 mp in 

valoare de 500.000 lei; 

 

60. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinatie 
speciala pentru finantarea lucrarilor de interventie privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte” pentru anul 2013; 

 

61. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 
2013; 

 

62. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc “Cozia 
Calimanesti”; 

 

63. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data 
de 30 iunie 2013; 

 

64. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Calimanesti; 

 

65. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in 
Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din orasul Calimanesti; 

 

66. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor social de urgenta doamnei 
Popescu Floriana; 

 

67. Proiect de hotarare privind actualizarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului 
de investitii “Extinderea reabilitarii infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea 

– CL 8 Extinderea reabilitarii infrastructurii de apa si apa uzata in orasul Calimanesti”; 

 

68. Proiect de hotarare privind aprobarea mandatarii primarului orasului Calimanesti sa 
aprobe completarea strategiei de tarifare a serviciilor de apa si canalizare; 

 

69. Proiect de hotarare privind aprobare concesionare teren in vederea executarii unui 
balcon si a unui acces in balcon str. Calea Lui Traian, nr. 293, bl.3, sc. A; 

 

70. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare a 
pasunatului pe izlazurile (pajistile) aflate pe raza administrativ teritoriala a orasului 

Calimanesti; 

 

71. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
31/11.04.2013 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind stabilirea procedurii 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate; 
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72. Proiect de hotarare privind  aprobarea infiintarii Centrului National de informare si 
promovare turistica Calimanesti; 

 

73. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. EXPO 
NORD OLTENIA S.A. pentru anul 2013; 

 

74. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor social de urgenta doamnei Tinca 
Alexandra Narcisa; 

 

75. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

76. Proiect de hotarare privind acordul pentru trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri 
forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din 
administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in domeniul public al orasului 

Calimanesti si in administrarea Consiliului Local; 

 

77. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor social de urgenta domnului Chelaru 
Ion; 

78. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

79. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului 
Calimanesti nr.19/28.03.2013 privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor 
ce urmeaza a fi propusi de Orasul Calimanesti pentru functiile de membri ai Consiliului 

de Administratie al S.C. EXPO-NORD OLTENIA S.A.; 

 

80. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Stoica 
Eugenia; 

 

81. Proiect de hotarare privind  aprobarea criteriilor in baza carora se vor intocmi listele 
de prioritati pentru solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale; 

 

82. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de licitatie pentru transportul public 
local in orasul Calimanesti; 

 

83. Proiect de hotarare privind  completarea si modificarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Bibliotecii A.E. Baconsky Calimanesti; 

 

84. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la Hotararea C.L. nr 
35/30.04.2013 privind acordarea Diplomei de Fidelitate pentru anul 2013 familiilor 
care au implinit 50 de ani de casatorie si a unor premii speciale persoanelor care 

implinesc sau au implinit 100 de ani de viata; 
 

85. Proiect de hotarare privind modificarea articolului nr.2 din H.C.L. nr.17/2004 privind 
aprobarea concesiunii prin negociere directa a terenului aferent “Pensiunii SCCF 
Craiova” catre S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.,  propietara cladirilor 

si anexelor situate pe acesta; 

 

86. Proiect de hotarare privind acordarea din bugetul local pe anul 2013 al orasului 
Calimanesti a unui sprijin financiar Parohiei Calimanesti in valoare de 10.000 Ron; 
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87. Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie bugetara la data de 
30.09.2013; 

 

88. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 

 

89. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 73/16.09.2013 privind trecerea cu 

titlu gratuit a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul 
public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in 

domeniul public al orasului Calimanesti; 

 

90. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A 
ACTIVITATILOR DE COMERT STRADAL, pe raza or. Calimanesti; 

 

91. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea aprobarii modelului 
legitimatiei pentru Primarul Or. Calimanesti, a modelului legitimatiilor si semnului 
distinctiv al consilierilor locali din Calimanesti; 

 

92. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor 
de locuinte sociale in vederea repartizarii acestora; 

 

93. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Or. 

Calimanesti; 

 

94. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului concursului de proza scurta 
pentru copii DE CRACIUN – POVESTEA UNUI COPIL si a fondului de premiere 
propus; 

 

95. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 
2013; 

96. Proiect de hotarare privind situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 
precum si raportarea contabila la data de 30.06.2013 de catre  S.C. CALIMANESTI 
SERV S.R.L.; 

 

97. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de 
pe raza orasului Calimanesti pentru anul scolar 2014-2015; 

 

98. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului orasului Calimanesti pe anul 2013; 

 

99. Proiect de hotarare privind admiterea unor noi membri in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Rm. Valcea”; 

 

100. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “PREOT DUMITRU SANDU” strazii 
delimitate din strada Ana Ipatescu pana la strada Oltului cu o lungime de 440 m, din 
Jiblea Noua, oras Calimanesti; 

 

101. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de Actiune pentru protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole; 
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102. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data 
de 12.12.2013. 

 

            La intrunirile comisiei au fost prezenti toti mebrii acesteia, neexistand nici-o absenta. 

           

Observatiile membrilor comisiei pentru únele proiecte de hotarari supuse aprobarii s-au 

finalizat de multe ori cu propuneri de modificari, prin amendamente, completari sau chiar de 

retragere  sau amanare a acestora. 

           In continuare prezint observatiile facute de membrii comisiei in cadrul sedintelor de 

analiza a materialelor dezbatute: 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.01.2013 

 

 

 

 

 

Nr. Ordine 

de zi 
Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

2. Aprobarea Regulamentului 

de organizare a pasunatului, 

precum si exploatarea 

pajistilor de pe raza orasului 

Calimanesti; 

 

MIRCEA STANCULESCU – propune urmatoarele: 

 Art.20 Sa se adauge in continuare 

urmatoarele alineate: 

a)    Depozitarea materialelor sau a gunoaielor 
de orice fel pe pasune ; 
 

b)    Construirea sau amenajarea de cladiri, 
exceptie facand umbrarele pentru animale 
precum si lucrarile autorizate conform Legii 
50/1991 republicata ; 

 
 REDUCEREA TAXELOR PENTRU PASUNAT 

 DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – propune urmatoarele: 

 Montarea de indicatoare rutiere de reducere a 
vitezei pe strada 24 Ianuarie; 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 26.02.2013 

Nr. Ordine 

de zi 
Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

2. Aprobarea contractarii unui 

imprumut in valoare de 

maxim 1.544.425 lei, in 

conformitate cu prevederile 

O.G. 3/2013  privind 

reglementarea unor masuri 

pentru reducerea unor 

arierate in economie, alte 

masuri financiare, precum si 

pentru modificarea unor acte 

normative; 

MIRCEA STANCULESCU – solicita urmatoarele: 

 Care este situatia arieratelor la zi, intrucat in luna 
ianuarie am primit o informare a acestora care 
difera cu cea pusa in discutie; 

 

 

11. Informare cu privire la 

administrarea S.C. 

CALIMANESTI SERV SRL 

BORICEANU CTIN – propune urmatoarele: 

 Anveloparea blocurilor sa fie facuta de catre 
CALIMANESTI SERV SRL; 

 Domnul consilier Ilie Amuzan putea sa vina la 
sedinta sa dea explicatii; 

 DIVERSE MIRCEA STANCULESCU – propune urmatoarele: 

a) Nemultumiri ale cetatenilor privitor la 

parcarea din incinta Dinspensarului care este 

ocupata de catre turistii cazati la vilele din 

zona, dar si de conditiile din Dinspensar, 

balustrada scara rupta, etc; 

b) Sa se intervina pentru programul farmaciilor 

in dupa-amiezele zilelor de sambata si 

duminica; 

c) Solutionarea camioanelor care ies cu noroi 

pe roti la platforma de lemne din str. Anton 

Pann; 

d) Sa se colecteze gunoaiele de la limita dintre 

Daesti si Calimanesti; 

e) Repararea strazii N. Balcescu; 

f) Asociatiile de Propietari sa apeleze la 



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PT PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, 
BUGET FINANTE, ADM DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, AGICULTURA, GOSP. COMUNALA, 

PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 

2013 

 

                                                           CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CALIMANESTI – COMISIA I Página 12 
 

 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.03.2013 

serviciile SC CALIMANESTI SERV; 

POPA EMIL – propune urmatoarele: 

 Amplasarea unor panouri de afisaj cu 
caracter permanent in orasul Calimanesti; 

 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

7. Proiect de hotarare privind 
actualizarea tarifelor aferente anului 
2013 pentru serviciile prestate de 
CALIMANESTI SERV SRL; 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

Precizeaza ca in sedintele anterioare primarul 
orasului afirma ca bugetul local nu poate 
suporta cheltuieli mai mari. In situatia de fata 
sunt conditii de majorare a tarifelor ?; 

10 Proiect de hotarare privind aprobarea 

preluarii in domeniul privat al orasului 

Calimanesti a imobilului situat pe str. N. 

Basarab, nr 4; 

BORICEANU CTIN – cere lamuriri,  ce se va 
intampla cu oamenii de acolo ?; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea 
declansarii procedurii de reorganizare a 
SC CALIMANESTI SERV SRL; 
 

MIRCEA STANCULESCU: 

 Materialele de sedinta sa fie puse la 
dispozitie in termenul prevazut de lege; 

 Exista o neconcordanta intre ordinea de zi 
unde la pct 11 se face referire la 
REORGANIZAREA societatii si proiectul de 
hotarare in sine in care scrie 
REORGANIZARE JUDICIARA, si care este 
pus la dispozitie chiar in ziua sedintei; 

 Care este perioada pentru care se solicita 
reorganizarea ? 

 Este fezabil sa fie platit un adm judiciar ? 

 Propune amanrea acestui punct; 

 Teremenul pentru propuneri din partea 
consilierilor este prea scurt; 

 

BORICEANU CTIN: 

 S a se tina cont de cei care pot lua somaj; 
 

SCIRLEA VASILE: 

 Este unica solutie aceasta propunere de 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.04.2013 

reorganizare judiciara; 
 
 

 DIVERSE 
 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Repararea drumului care duce la 
Manastirea Turnu si asfaltarea lui intr-un 
viitor apropiat; 

 Realizare trotuar de la „Casa 
Romaneasca” pana la Baraj; 

 Repararea acoperisului de la Castrul 
Roman; 

 Repararea gropilor in zona depozitului 
„Marna”; 

 

BORICEANU CTIN: 

 Pe str. 24 Ianuarie APAVIL a avut o 
reparatie, au rupt o podisca si au lasat-o 
asa; 

 La Seaca este o turma de oi, sunt cetateni 
nemultumiti de faptul ca distrug livezile; 

 Care este situatia ajutoarelor financiare 
date pentru Gradinaru Elena Teodora ? 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

4. Proiect de hotarare privind insusire 
raport de evaluare si aprobare 

cumparare teren in suprafata de 200 
mp, situat in punctul “Plute”, teren 

ocupat de reteaua de apa potabila 
care alimenteaza Centrul de 

Conventii si Expozitii Nord-Oltenia; 
 

MIRCEA STANCULESCU :  

 Nu a primit raportul de eavaluare la timp; 

 Evaluatorul nu a stampilat acest raport de 

evaluare; 

 Pretul prevazut pentru cumparare este 

supraevaluat. Evaluatorul a fost angajat de 

catre doamna Popa Elena, nu de primarie 

cum ar fi fost cazul, drept pentru care a luat 

ca referinta terenuri din J. Noua intravilane, 

care au utilitati si au o valoare mai mare, 

tocmai pt a rezulta un pret mai bun in 

favoarea detinatorului acestui teren. 

Terenul in cauza este in extravilan intr-o 

zona in care preturile sunt cuprinse intre 

1,00 – 2,00 €/mp, si nici macar cu aceste 

preturi nu se fac tranzactii imobiliare; 

 Sa fie contestat raportul de evaluare; 
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 Nu exista un acord de acceptare din partea 

doamnei Popa Elena pentru acest pret, 

deoarece in cerere solicita 30 €/mp; 

 Sa fie constituita o comisie mixta din care 

sa faca parte consileiri locali, care sa 

analizaze in detaliu aceasta situatie, sa 

intocmeasca un raport insotit de propuneri, 

dupa care sa se initieze proiectul de 

hotarare, cf. Art 55 alin 9, din Leg. 

215/2001; 

 Sa plateasca cine a gresit, sa se constituie 

o comisie de verificare pentru a se 

descoperi cine a gresit. Lucrarea de 

aductiune cu apa a avut documentatie la 

baza care cuprindea toate detaliile, 

autorizatii, avize, etc. Aceasta 

documentatie nu a fost atasata la proiectul 

de hotarare. 

 

BORICEANU CTIN: 

 Daca evaluatorul era pus de primarie pretul 

ar fi fost altul; 

 

 DIVERSE MIRCEA STANCULESCU : 

 Sa fie reparat trotuarul din zona Raiffesisen 
Bank; 

 Pe partea opusa a depozitului „Marna” este 
o groapa foarte mare pe trotuar. Sa se 
intervina pentru reapararea acesteia; 

 In parcul din Caciulata nu exista WC si 
iluminat pe faleza; 

 Pe str. A.I.Cuza se continua transportul 
greu cu mase lemnoase. Sa se intervina 
pentru regularizarea situatiei; 

 In J. Noua exista o defectiune la sistemul 
de iluminat public. Solicita interventia de 
urgenta; 

 In statia de autobuz din J. Veche 
(monument), s-a deteriorat drumul datorita 
lucrarilor publice. Sa se intervina pt 
repararea acestuia: 

BORICEANU CTIN: 

 Cand se va da drumul la site-ul primariei 
Calimanesti ? 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.05.2013 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 27.06.2013 

 

 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

8. Raportul de activitate al Politiei Locale 
Calimanesti 

 

BORICEANU CTIN: 

 La Politia orasului Calimanesti, Evidenta 
Populatiei, este mizerie, rezolvarea acestei 
situatii; 

 

9. DIVERSE MIRCEA STANCULESCU  

 Repararea trotuarelor din Jiblea Veche, 
macar pe partea cu scoala; 

 

 Repararea conductei de apa sub canalul 
colector de la Fulga; 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea 
concesionarii prin negociere directa a 
terenului in supr de 2,80 mp catre 
doamna Busuioc Maria din Calimanesti 
in vederea executarii unui balcón; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 raportul de evaluare pentru acest teren are 

greseli, de exemplu a fost evaluat si statutul 

orasului, fiind facut comuna, pe viitor sa fie 

atentionati cei care fac astfel de evaluari, sa 

nu se mai repete astfel de greseli; 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 La Jiblea Veche, langa locuinta domnului 

Florin Cheran, exista un container care 

colecteaza peturi, dar sunt si alte obiecte 

depozitate acolo (haine), care sunt 

imprastiate peste tot pe spatiul verde, 

solicita rezolvarea acestei situatii; 

 Situatia WC-ului public de la “Pavilion”; 

 Unde se va tine targul anual de 08 

Septembrie ? Se poate face la Casa de 

Cultura ? 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.07.2013 

 

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.08.2013 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Care este situatia proiectului de reabilitare 
a Casei de Cultura din Calimanesti ? 

 Sa se rezolve de urgenta situatia strazii 
“Bisericesti” 

 Care este situatia modernizarii drumurilor 
din Calimanesti ? 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea 
mandatarii primarului orasului 
Calimanesti sa aprobé completarea 
strategiei de tarifare a serviciilor de 
furnizare apa si canalizare; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Se face referire la Anexa 4 atasata 

materialului de sedinta, unde aceste tarife 

nu sunt fixe ci sunt procentuale, deja sunt 3 

ani de majorari al pretului de apa si 

canalizare (16,90% la apa si 40 % la 

canalizare), este prea mult pentru ca aceste 

preturi la apa si canalizare sa fie suportate 

de catre cetatenii din Calimanesti; 

 Nu sunt prea multe investitii facute de catre 

cei de la APAVIL S.A., dandu-se exemplu 

in Jiblea-Noua, unde canalizarea este sub 

asteptari si de asemenea arata niste poze 

cu o lucrare facuta de catre cei de la Apavil 

SA; 

7. Proiect de hotarare privind 
rectificarea bugetului orasului 
Calimanesti pe anul 2013; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Se transfera niste bani de la capitolul to 

LOCUINTE SERVICII DE DEZVOLTARE –

titlul 20 – Materiale si prestari servicii a 

sumei de 65000 lei la capitolul 67 

CULTURA RECREERE SPORT SI 

RELIGIE din care 50.000 lei la titlul 20 si 

15.000 lei la titlul 59; 

 Cum se va aproba proiectul de anvelopare 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.09.2013 

a blocurilor daca nu sunt bani prevazuti ? 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Repararea drumului din strada Anton Pann 
catre “Bisericesti” (un s-a reparat deloc 
acest drum, exploatarea de lemne un este 
incheiata), a trecut o luna de cand s-a 
promis repararea acestui drum si un s-a 
facut nimic in acest sens; 

 In Jiblea-Veche la domnul Ungureanu Ion, 
rezolvarea problemei cu zidul de sprijin si 
stalpul de electricitate; 

 Strada Pacii si Constantin Brancoveanu, se 
deverseaza ape uzate, sunt multe sesizari 
de la cetateni, rezolvarea de urgenta a 
acestei situatii; 

 Reclama prezenta cainilor comunitari prin 
tóate zonele, rezolvarea acestei problema; 

 Pe strada Tudor Vladimirescu, cand se va 
ajunge cu asfaltul acolo ? 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea 
unui ajutor de urgenta doamnei Stoica 
Eugenia; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Propune anularea acestui punct de pe 

ordinea de zi iar acest ajutor sa fie acordat 

din indemnizatia de consilier, respectiv cate 

50 Ron, pentru ajutorarea doamnei Stoica 

Eugenia; 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Problema ridicata de cetateni cu privire la 
mecanizarea campurilor agricole si 
recoltare, sa fie contractata o firma in acest 
sens deoarece cei carea u tractoare un 
raspund la tóate solicitarile ( existand doar 
doau persoane in acest sens, domnul 
Vacaroiu din Daesti si domnul Biserica), se 
pot diversifica aceste activitati si la 
Calimanesti Serv; 

 Sa fie realizata o trecere pietonala la 
intersectia strazii Calea Lui Traian cu strada 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.10.2013 

Mihai Viteazu 

 Pe strada Nicolae Balcescu sa fie reaparate 
gropile; 

 Pe strada Anton Pann sunt foarte multe 
gunoaie, sunt saci de rafie plini cu gunoi, sa 
fie rezolvata aceasta situatie; 

EMIL POPA : 

 Daca au fost instalate cazane la CT 2 ? 

 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

2. Proiect de hotarare privind 
constituirea comisiei de licitatie pentru 
transportul public local; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Face precizarea ca a initiat un proiect de 

hotarare intr-o sedinta trecuta de consiliu 

local prin care se propunea introducerea 

consilierilor locali in comisiile de evaluare a 

ofertelor si comisii de licitatie sau receptie, 

dar s-a spus ca nu este legal acest lucru; 

6. Proiect de hotarare privind acordarea 
din bugetul local pe anul 2013 al 
orasului Calimanesti a unui sprijin 
financiar Parohiei Calimanesti; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Au fost foarte multe mesaje impotriva 
acestui punct, postate pe retelele de 
socializare, facand precizarea ca se va 
abtine la acest punct, trebuind urmate alte 
cai, mai ales din domeniul privat si ca 
ultima cale sa fie primaria; 
 

SCIRLEA VASILE : 

 Face precizarea ca decizia pentru 
construirea acestei capele apartine 
Consiliului Parohial, ea fiind cea care a pus 
la dispozitie terenul pentru a se construi, 
altfel trebuind ca primaria sa gaseasca 
teren pentru construirea acestei capele; 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Da citire unui mesaj venit din partea 
ceramistului spaniol Joan Panisello 
Chavarria; 

 Exista mai multe solicitari din partea 
cetatenilor de descongestionare a parcarii 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.11.2013 

masinilor pe trotuarele din fata Ocolului 
Silvic din Calimanesti; 

 Pe strada Nicolae General Magheru sa fie 
reaparate gropile; 

 Intr-o sedinta de consiliu local sa fie 
prezentat contractul semnat cu guvernul 
Austriac, cu Foradex SA, in ceea ce 
priveste apele geotermale din oras; 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

8. Proiect de hotarare privind 
situatiile financiare anuale 
incheiate la 31.12.2013 
precum si raportarea  contabila 
la data de 30.06.2013 de catre 
S.C. CALIMANESTI SERV 
S.R.L.; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 A solicitat sa se puna la dispozitie ultima balanta 

contabila de la SC CALIMANESTI SERV SRL, lucru 

solicitat si in sedinta de comisie; 

11. Proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului de venituri 
si cheltuieli ale SC 
CALIMANESTI SERV SRL pe 
anul 2013; 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Propune un amendament in conformitate cu 

prevderile art 41, alin. (3) din Regulamentul de 

Organizare si Functionare a Consiliului Local 

Calimanesti, art. 39 (3) din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare si anume : 

Majorarea salariilor cu 12% doar pentru personalul 

muncitor, nu si pentru personalul administrativ 

(TESA); 

 

 Solicita o copie a statului de plata pentru ultima 

luna; 

 

 Propune amanarea acestui punct; 

2. Proiect de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului de 
desfasurare a activitatilor de 
comert stradal pe raza orasului 
Calimanesti; 

MIRCEA STANCULESCU : 
Completarea normelor generale cu urmatorul text : 

Definirea unor termeni utilizati pe parcursul 

regulamentului (cf. O.G.99/2000) 

- agent economic – persoana fizica sau juridica 

autorizata, care in cadrul activitatii sale profesionale, 

fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau 

comercializeaza produse, ori parti din acestea, sau 
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presteaza servicii, definite in baza legii 15/1990 privind 

reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii 

autonome si societati comerciale.  

- consumator - orice persoana fizica, sau grup de 

persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, 

dobandesc, utilizeaza, ori consuma produse, sau 

servicii in afara activitatii profesionale;  

- comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata 

sa desfasoare activitati de comercializare a produselor 

si serviciilor de piata;  

- comert stradal - comert, cu caracter permanent, 

sezonier, sau ocazional, desfasurat pe domeniul public, 

in afara spatiului magazinelor, de regula in zone cu 

intensa circulatie pietonala, pe strazi, trotuare, pasaje 

publice, sau orice zona destinata folosintei publice.  

- comert ambulant - activitatea de comercializare cu 

amanuntul realizata prin vanzarea in mai multe locatii, 

pe unitati (standuri) mobile, rulote, sau in vehicule 

special amenajate, care la incheierea programului 

elibereaza amplasamentul  

- comert ocazional – activitatea de comert stradal 

desfasurata cu ocazia anumitor evenimente, pe o 

perioada limitata de timp;  

- comert sezonier - activitatea de comert stradal 

desfasurata in perioade de timp determinate, de regula 

in sezoanele turistice;  

- punct de desfasurare a activitatii – spatiu public 

delimitat in cadrul amplasamentului avizat de Institutia 

Arhitect Sef pus la dispozitia partenerilor pentru 

desfasurarea activitatii ;  

- comert stradal in puncte fixe - activitatea de 

comercializare in orice structura de vanzare cu 

amanuntul realizata pe amplasamentele stabilite  

- structura de vanzare/promovare - spatiul de 

desfasurare a unuia, sau mai multor exercitii 

comerciale;  

- chiosc stradal – constructie usoara, de mici 

dimensiuni, temporara, avand una din laturi (sau mai 

multe) deschise, amplasata pe strazi si in zone publice, 

din care se vand: flori, ziare, reviste, tigari, sucuri, alte 

produse;  

- terasa de alimentatie publica – spatiu amenajat in 

fata unitatii proprii de alimentatie publica, in vederea 

servirii consumatorilor, sau cu ocazia unor evenimente 

cu caracter de agrement si/sau tematic (festivaluri, 

targuri) ;  
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- toneta – structura de vanzare deschisa, taraba, la 

care se vand, pe strada, articole marunte, dulciuri, 

racoritoare, etc;  

- autospeciale, autoutilitare – structura de vanzare 

specializata montata pe un mijloc de transport 

(autospeciala, remorca, tricicleta, etc.) utilizata pentru 

vanzarea sau expunerea anumitor produce. 

Art. 9. Introducerea unui nou alineat care sa 

precizeze : Toate aceste amenajari sezoniere se vor 

amplasa conform unui plan de situație, de-a lungul 

fațadelor, în fața punctului de lucru care are activitate 

de alimentație publică, păstrând un spațiu de trecere 

pentru pietoni de minim 1,0 m. 

Art. 11. Introducerea unui nou alineat care sa 

precizeze : Activitatile si actiunile  nonprofit de interes 

public sau cu impact social promovate de organizatii, 

fundatii si asociatii nonguvernamentale. 

6. Proiect de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului 
concursului de proza scurta 
pentru copii DE CRACIUN – 
POVESTEA UNUI COPIL si a 
fondului de premiere propus; 

MIRCEA STANCULESCU  

 propune urmatorul amendament: ART 10. (4) din 

Regulament- Premii speciale ale juriului – 

completare cu: suplimentarea bugetului de la 1500 

Ron la 2000 Ron pentru acordarea unui  numar mai 

mare de premii speciale sau mentiuni; 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Sa fie facute demersuri pentru programul farmaciilor 

la sfarsit de saptamana, adica sa aiba program 

prelungit prin rotatie, astfel incat cetatenii sa aiba 

acces la medicamentatie; 

 La trecerea de pietoni din central orasului sa fie 

coborat nivelul bordurilor, pentru a fi accesibil atat 

persoanelor cu dizabilitati cat si persoanelor care 

transport copii mici in carucioare; 

 Problema cainilor comunitari in special in zona 

Presacet si Monument din Jiblea-Veche, s-a solicitat 

sa fie aplicata noua lege dar si demersuri in cadrul 

“Zonei Metropolitane” Ramnicu Valcea; 

 Problema terenurilor agricole din campul Jiblei care 

sunt inúndate de apele pluviale din lipsa canalelor 

colectoare sau colmatarea acestora; 
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SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 20.12.2013 

 

 

PROIECTE DE HOTARARI INITIATE DE MEMBRII COMISIEI: 

1. MIRCEA STANCULESCU - Proiect de hotarare privind necesitatea şi oportunitatea 

aprobării modelului legitimaţiei pentru Primarul Orasului Calimanesti, a modelului 

legitimaţiilor si al semnului distinctiv al consilierilor locali din  cadrul Consiliului Local al 

Orasului Calimanesti; 

2. MIRCEA STANCULESCU - Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii “PREOT 

DUMITRU SANDU” strazii delimitate din strada Ana Ipatescu pana la strada Oltului 
cu o lungime de 440 m, din Jiblea Noua, oras Calimanesti. 

 

         Toată activitatea comisiei s-a desfăşurat în spiritul legii şi în serviciul colectivităţii locale, 

drept pentru care am intocmit prezentul Raport, pe care il prezentam Consiliului Local,  

astazi …………………………………. 2014 

 

 

           Presedinte,                                                            Secretar, 

 

     Stanculescu Mircea                                           Boriceanu Constantin 

 

 

 

Nr. 

Ordine 

de zi 

Titlul materialului dezbatut Propuneri/Observatii 

 DIVERSE 

 

MIRCEA STANCULESCU : 

 Solicita informatii cu privire la licitatia 

transportului public in orasul Calimanesti; 

EMIL POPA : 

 Felicita executivul pentru activitatile de 

sarbatori din Parcul Central, pentru 

desfasurarea Concursului de proza scurta 

si face propunerea sa  se organizeze acest 

concurs in sala de festivitati a Scolii Serban 

Voda Cantacuzino. 


