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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și 
privat al municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de 

construcții provizorii (garaje, copertine, magazii) 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în 
şedinţă ordinară în data de  30 iunie 2021; 
 Având în vedere :  

- Referatul de aprobare nr. 18181 din 23.06.2021 prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la unele măsuri de administrare 
a domeniului public și privat al municipiului Câmpulung, respectiv pentru 
terenurile ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii); 

- Raportul de specialitate nr. 18182 din 23.06.2021 al Direcției Tehnică și 
Urbanism și Serviciului Juridic, Administrație și Agricol prin care propune 
aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public și privat al 
municipiului Câmpulung, respectiv pentru terenurile ocupate de construcții 
provizorii (garaje, copertine, magazii); 

- prevederile art. 129 și art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Articolul 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile din Legea nr. 24 / 2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 24 / 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile art. 1 alin. (5) și art. 25 din Legea nr. 350 / 2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 858 – 870 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Avizele comisiilor de specialiate nr. 1, 2 și 5 ale consiliului local; 
 În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
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Primarul Municipiului Câmpulung 
PROPUNE : 

 
Art. 1. – Se aprobă prelungirea cu 3 luni a duratei contractelor de închiriere 

pentru suprafețele de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului 
Câmpulung, ocupate de construcții provizorii (garaje, copertine, magazii), 
respectiv de la data de 01.07.2021 până la data de 30.09.2021, contracte 
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2. – (1) Nu se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru 

suprafețele de teren ce aparțin domeniului public al municipiului Câmpulung pe 
care sunt amplasate contrucții provizorii (garaje, copertine, magazii), pentru 
cauză de utilitate publică (interes public local), contracte prevăzute în anexa nr. 
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pe suprafețe de teren din zonele Grui – aferente blocurilor P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, P7, P8, P9, Vișoi – aferente blocurilor D23, D24, D25 și D25bis și 
Grădiște, se vor efectua lucrări de reabilitare a căile de acces pietonal și auto, 
crearea de locuri de parcare, extinderea spațiilor verzi și creearea locurilor de 
joacă pentru copii, în scopul îmbunătățirii peisajului urban și a creșterii calității 
vieții. 

 
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Municipiului Câmpulung, Serviciul Poliția Locală și Direcția Tehnică și 
Urbanism.  

 
Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată  pentru aducerea ei la 

cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Argeş, Serviciului Poliție Locală, Direcției Tehnice și Urbanism, Direcției 
Economice și Fiscale, Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol, 
Serviciului Dezvoltare Urbană şi Primarului Municipiului Câmpulung. 

 
 Municipiul Câmpulung, 2021  

 
Inițiator, 
Primar  

Elena – Valerica LĂSCONI 

 
Avizat, 

Secretar general 
Ramona SIMION 
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Nr. 18181 din 23.06.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare cu privire la unele masuri de administrare a domeniului 

public si privat al Municipiului Campulung, pentru terenurile ocupate de constructii 
provizorii (garaje, copertine, magazii ) 

 
 
Îndeplinirea angajamentelor asumate de municipalitate în domeniul îmbunătăţirii 

infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, precum şi ridicării standardelor privind 
amenajarea peisagistică şi urbanistică, presupune realizarea unor lucrări de amenajare a 
străzilor şi parcărilor în cartierele municipiului şi asigurarea spaţiilor verzi şi a funcţiunilor 
recreative în cartiere. 

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduce la 
apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi 
locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de 
aglomerări şi poluare. 

Realizarea proiectelor va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, 
prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire 
cât şi în privinţa siguranţei circulaţiei şi implicit alinierea la standardele internaţionale în 
domeniu. 

Potrivit art. 129 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanta de urgenta  nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „(1) Consiliul local are 
iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale. 
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 
municipiului; 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului; 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.”. 

Cartierele cu blocuri de locuinţe din Municipiul Câmpulung au fost edificate în 
perioada anilor 1980 și au beneficiat de spaţii de parcare în raport cu numărul de 
autoturisme existente la acea dată, fiind corelată cu indicele de motorizare ale acelei 
perioade. Evoluţia parcului auto în perioada 1980 şi până  în prezent în municipiul 
Câmpulung a făcut imperioasă nevoia amenajării unui număr mai mare de locuri de parcare.  
 Astfel, pe terenurile identificate în domeniul public ca fiind spații verzi și parcări  au 
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fost edificate, ilegal, fără a deține certificate de urbanism și autorizații de construire, 
construcții provizorii ( garaje, magazii, copertine), edificate în marea lor majoritate din tablă 
(deșeu tablă). Aceste garaje, magazii, copertine nu au avut niciodată la bază un studiu de 
urbanism și amenajarea teritoriului, fiind amplasate haotic, fără a avea măcar un aliniament, 
fără a se ține cont de distanța față de blocuri, unele se regasesc în imediata vecinătate a 
locurilor de joacă, având chiar cale de acces comună, ceea ce constituie un real pericol 
pentru cetățenii care ies în parc, pentru copii, tineri și adulți, altele având perete comun cu 
locuințele (blocurile), ocupând alei și spații verzi, cât și accesul în scările de bloc, obturând 
chiar și ieșirile secundare din scările blocurilor. 
         In timp s-a observat ca o parte din aceste constructii provizorii nu mai sunt folosite ca 
si garaje, ele  avand alte destinatii, ceea ce face ca obiectul contractului de inchiriere 
prevazut la Cap. I art.1,, ia cu chirie suprafata de…… , cu destinatia expresa pentru garaj” 
sa nu mai corespunda scopului pentru care s-a incheiat contractul de inchiriere. 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 95 din 28.07.2005 s-a aprobat inchirierea 
suprafetelor de teren ce apartin domeniului public sau privat al Municipiului Campulung la 
utilizatorii acestora – persoane fizice, ocupat de construcții provizorii (garaje, copertine, 
magazii), pe perioada determinată, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 
29.12.2020, s-a aprobat prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru o perioada de 6 
luni, respectiv de la data de 01.01.2021 pana la data de 30.06.2021. 

În prezent, în evidențele compartimentului de specialitate al Municipiului Campulung 
figureaza inregistrate un numar de 859 de contracte de închiriere al cărui obiect îl reprezintă 
închirierea din domeniul public a unor suprafețe de teren pe care sunt amplasate construcții 
provizorii: garaje, copertine, magazii. În conformitate cu prevederile contractuale, chiriasii 
acestor terenuri achieseaza la nivelul chiriilor ce se stabilesc anual prin hotarari ale 
consiliului local. Pentru anul 2021, nivelul chiriei este de 12 lei/mp/an și a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 30.07.2020, Anexa nr. 12, chiriile încasate făcându-se 
venit la bugetul local al Municipiului Câmpulung. 

Durata contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de construcții provizorii 
(garaje, copertine, magazii) menționate în Anexa nr. 1 la prezentul referat de aprobare, se 
propun a se prelungi până la data de 30.09.2021. 

Durata contractelor de inchiriere pentru terenurile ocupate de construcții provizorii 
(garaje, copertine, magazii ) menționate în Anexa nr. 2 la prezentul referat de aprobare, 
expira la data de 30.06.2021, pentru care nu se mai consideră oportun prelungirea 
contractelor. 

Conform prevederilor Cap. I art. 2 din contract, referitor la termenul de închiriere , 
care stipuleaza ,,cu posibilitatea de prelungire, cu acordul părților consemnat prin act 
adițional”, acest  termen nu se mai prelungește, contractele de închiriere urmând să înceteze 
la termen. 
           La nivel de municipiu, prin demolarea construcțiilor provizorii (garaje, copertine, 
magazii) se dorește o regenerare urbană, constând în reamenajarea zonelor unde sunt 
amplasate aceste construcții pe domeniul public și privat, municipalitatea are în vedere 
realizarea unor lucrări de interes public, în acest fel urmând a fi reabilitate căile de acces 
pietonal și auto, crearea de locuri de parcare suplimentare, extinderea spațiilor verzi și 
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creearea locurilor de joacă pentru copii și spații de recreere pentru tineri și adulți, în scopul 
îmbunătățirii peisajului urban și a creșterii calității vieții. 
              În consecință se impune desființarea acestor constructii provizorii, demers ce se 
circumscrie dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicata, care stipuleaza „construcţiile executate fără 
autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât 
şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 
vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii 
de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului”. 

Proprietarii de construcții provizorii amplasate pe domeniul public, mentionați în 
Anexa 2 la prezentul referat de aprobare vor proceda la desființarea voluntara a garajului/ 
construcției provizorii in termen de 60 zile calendaristice, începând cu data de 01.07.2021, 
perioada pentru care nu va datora chirie pentru terenul ce aparține domeniului public pe care 
se afla construcția provizorie, in caz contrar, urmând a fi desființate pe cale administrativă 
cu suportarea de catre proprietari a cheltuielilor de demolare, în baza prevederilor art. 33 din 
Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, republicata. 

La finalizarea reamenajarii zonei, locurile de parcare vor fi atribuite in conformitate 
cu regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinta in parcarile de domiciliu 
aflate pe raza municipiului Campulung, avand prioritate doar acei titulari care procedeaza la 
desfiintarea voluntara a constructiilor provizorii in termenul acordat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, proiectul de hotărâre cu privire la unele 
măsuri de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung. 
 
 

Primar, 
Elena – Valerica LĂSCONI  
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Nr. 18182 din 23.06.2021 
Se aprobă, 

Primar  
Elena – Valerica LĂSCONI  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu privire la unele măsuri de administrare a domeniului 

public și privat al Municipiului Câmpulung, pentru terenurile ocupate de construcții 
provizorii (garaje, copertine, magazii ) 

 
 
Îndeplinirea angajamentelor asumate de municipalitate în domeniul îmbunătăţirii 

infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, precum şi ridicării standardelor privind 
amenajarea peisagistică şi urbanistică, presupune realizarea unor lucrări de amenajare a 
străzilor şi parcărilor în cartierele municipiului şi asigurarea spaţiilor verzi şi a funcţiunilor 
recreative în cartiere. 

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduce la 
apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi 
locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de 
aglomerări şi poluare. 

Realizarea proiectelor va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, 
prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire 
cât şi în privinţa siguranţei circulaţiei şi implicit alinierea la standardele internaţionale în 
domeniu. 

Potrivit art. 129 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Ordonanta de Urgenta  nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare „(1) Consiliul local 
are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale. 
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 
municipiului; 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului; 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.”. 
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
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b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 
precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în 
numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local, în condiţiile legii; 
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale; 
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin 
valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să 
contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;".  
 Conform prevederilor art. 866 – 868 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil, 
republciată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de administrare asupra 
bunurilor din domeniul public al municipiului Câmpulung aparține consiliului local. 
Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul aflat în administrare.  

Cartierele cu blocuri de locuinţe din Municipiul Câmpulung au fost edificate în 
perioada anilor 1980 și au beneficiat de spaţii de parcare în raport cu numărul de 
autoturisme existente la acea dată, fiind corelată cu indicele de motorizare ale acelei 
perioade. Evoluţia parcului auto în perioada 1980 şi până  în prezent în municipiul 
Câmpulung a făcut imperioasă nevoia amenajării unui număr mai mare de locuri de parcare.  
 Astfel, pe terenurile identificate în domeniul public ca fiind spații verzi și parcări  au 
fost edificate, ilegal, fără a deține certificate de urbanism și autorizații de construire, 
construcții provizorii ( garaje, magazii, barăci), edificate în marea lor majoritate din tablă 
(deșeu tablă). Aceste garaje, magazii, barăci nu au avut niciodată la bază un studiu de 
urbanism și amenajarea teritoriului, fiind amplasate haotic, fără a avea măcar un aliniament, 
fără a se ține cont de distanța față de blocuri, unele se regasesc in imediata vecinatate a 
locurilor de joaca, avand chiar cale de acces comuna, ceea ce constituie un real pericol 
pentru cetatenii care ies in parc, mai ales pentru copii, altele având perete comun cu 
locuințele (blocurile), ocupând alei și spații verzi, cât și accesul în scările de bloc , obturand 
chiar si iesirile secundare din  scarile blocurilor. 
         In timp s-a observat ca o parte din aceste constructii provizorii nu mai sunt folosite ca 
și garaje, ele  avand alte destinații, ceea ce face ca obiectul contractului de închiriere 
prevăzut la Cap. I art.1,, ia cu chirie suprafață de…… , cu destinația expresă pentru garaj” 
să nu mai corespundă scopului pentru care s-a încheiat contractul de închiriere. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.07.2005 s-a aprobat închirierea 
suprafețelor de teren ce apartin domeniului public sau privat al Municipiului Campulung la 
utilizatorii acestora – persoane fizice , ocupat de constructii provizorii (garaje, copertine, 
magazii), pe perioada determinata, iar prin Hotararea Consiliului Local nr. 159 din 
29.12.2020, s-a aprobat prelungirea duratei contractelor de inchiriere pentru o perioada de 6 
luni, respectiv de la data de 01.01.2021 pana la data de 30.06.2021. 

In prezent, in evidentele compartimentului de specialitate al Municipiului Campulung 
figureaza inregistrate un numar de 859 de contracte de inchiriere al carui obiect il reprezinta 
inchirierea din domeniul public a unor suprafete de teren pe care sunt amplasate constructii 
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provizorii: garaje, copertine, magazii. In conformitate cu prevederile contractuale, chiriasii 
acestor terenuri achieseaza la nivelul chiriilor ce se stabilesc anual prin hotarari ale 
consiliului local. Pentru anul 2021, nivelul chiriei este de 12 lei/mp/an si a fost aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 83 / 30.07.2020, Anexa nr. 12, chiriile incasate facandu-se 
venit la bugetul local al Municipiului Campulung. 

Durata contractelor de inchiriere pentru terenurile ocupate de constructii provizorii 
(garaje, copertine, magazii) mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul referat de aprobare, se 
prelungesc pana la data de 31.09.2021. 

Durata contractelor de inchiriere pentru terenurile ocupate de constructii provizorii 
(garaje, copertine, magazii ) mentionate in Anexa nr. 2 la prezentul referat de aprobare, 
expira la data de 30.06.2021, termen de la care nu se mai propune prelungirea. 

Conform prevederilor Cap.I art.2 din contract, referitor la termenul de inchiriere , care 
stipuleaza ,, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul partilor consemnat prin act 
aditional”, acest  termen nu se mai prelungeste, contractele de inchiriere fiind incetate la 
termen. 
           La nivel de municipiu, prin demolarea constructiilor provizorii  (garaje, copertine, 
magazii ) se doreste o regenerare urbana, constand in reamenajarea  zonelor unde sunt 
amplasate aceste constructii pe domeniul public si privat, municipalitatea are in vedere 
realizarea unor lucrari de interes public, in acest fel urmand a fi reabilitate caile de acces 
pietonal si auto, crearea de locuri de parcare suplimentare, extinderea spatiilor verzi, 
creearea locurilor de joaca pentru copii și a locurilor de recreere pentru tineri și adulți, în 
scopul imbunatatirii peisajului urban si a cresterii calitatii vietii. 
              In consecinta se impune desfiintarea acestor constructii provizorii, demers ce se 
circumscrie dispozitiilor art. 33 din Legea nr.50/ 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicata, care stipuleaza „construcţiile executate fără 
autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât 
şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 
vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii 
de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului”. 

Proprietarii de constructii provizorii amplasate pe domeniul public, mentionati in 
Anexa 2 la prezentul referat de aprobare vor proceda la desfiintarea voluntara a garajului/ 
constructiei provizorii in termen de 60 zile calendaristice , incepand cu data de 01.07.2021, 
perioada pentru care nu va datora chirie pentru terenul ce apatine domeniului public pe care 
se afla constructia provizorie, in caz contrar, urmand a fi desfiintate pe cale administrativa 
cu suportarea de catre proprietari a cheltuielilor de demolare, in baza prevederilor art.33 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata. 

La finalizarea reamenajarii zonei, locurile de parcare vor fi atribuite in conformitate 
cu regulamentul de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinta in parcarile de domiciliu 
aflate pe raza municipiului Campulung, avand prioritate doar acei titulari care procedeaza la 
desfiintarea voluntara a constructiilor provizorii in termenul acordat. 

Față de cele mai sus aratate, supunem spre dezbatere raportul de fata prin care să se 
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aprobe :  
- prelungirea cu 3 luni a duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren 

ce aparțin domeniului public al Municipiului Câmpulung, ocupate de construcții provizorii 
(garaje, copertine), respectiv de la data de 01.07.2021 până la data de 30.09.2021, contracte 
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport;  

- neprelungirea contractelor de închiriere pentru suprafețele de teren ce aparțin 
domeniului public al municipiului Câmpulung pe care sunt amplasate contrucții provizorii 
(garaje, copertine, magazii), pentru cauză de utilitate publică (interes public local), contracte 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul raport;  

- efectuarea de lucrări de reabilitare a căile de acces pietonal și auto, crearea de locuri 
de parcare, extinderea spațiilor verzi, creearea locurilor de joacă pentru copii și a locurilor 
de recreere pentru tineri și adulți, în scopul îmbunătățirii peisajului urban și a creșterii 
calității vieții pe suprafețele de teren din zonele Grui – aferente blocurilor P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, P9, Vișoi – aferente blocurilor D23, D24, D25 și D25bis și Grădiște. 
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ANEXA NR. 1  
 

Nr. 
Crt. 

Nume Contract 

1.  
 

1101 /24.11.2010 
2.   1115 /22.02.2005 
3.   1018 /27.01.2005 
4.   1130 /21.03.2011 
5.   247 /12.01.1995 
6.   622 /17.01.1996 
7.   17 /07.05.2015 
8.   1268 /25.05.2005 
9.   1123 /23.02.2005 
10.   727 /10.06.1996 
11.   1150 /14.08.2007 
12.   848 /17.06.1997 
13.   265 /29.05.2020 
14.   522 /05.12.2006 
15.   1277 /21.10.2019 
16.   1328 /08.11.2005 
17.   1058 /11.02.2005 
18.   632 /01.01.1996 
19.   502 /06.11.1995 
20.   770 /01.01.1997 
21.   301 /27.08.2014 
22.   302 /01.01.1997 
23.   407 /27.10.1995 
24.   553 /15.11.1995 
25.   1107 /21.02.2005 
26.   849 /14.11.2008 
27.   730 /15.05.2020 
28.   1210 /31.03.2005 
29.   551 /16.03.2005 
30.   1094 /18.02.2005 
31.   662 /19.03.1996 
32.   1333 /07.12.2005 
33.   833 /19.01.2004 
34.   804 /17.10.2003 
35.   19 /01.01.1998 
36.   1170 /28.08.2005 
37.   993 /01.04.2000 
38.   865 /07.07.1997 
39.   987 /26.04.2004 
40.   425 /01.07.1998 
41.   286 /02.03.1995 
42.   1347 /23.01.2006 
43.   106 /11.02.2005 
44.   455 /19.06.2007 
45.   1172 /09.10.2018 
46.   1305 /12.07.2005 
47.   153 /03.09.1996 
48.   564 /31.05.2007 
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49.  
 

1250 /30.01.2017 
50.   885 /20.08.2019 
51.   988 /16.03.2012 
52.   971 /01.08.1999 
53.   940 /18.09.2007 
54.   534 /13.11.1995 
55.   1241 /04.05.2005 
56.   1078 /15.02.2005 
57.   1177 /23.02.2010 
58.   718 /25.10.2016 
59.   443 /31.10.1995 
60.   1117 /22.02.2005 
61.   1293 /27.06.2016 
62.   637 /24.02.2010 
63.   81 /01.01.1998 
64.   631 /19.03.2019 
65.   856 /30.06.1997 
66.   808 /18.01.2005 
67.   40 /25.10.2006 
68.   1191 /07.07.2011 
69.   489 /02.11.1995 
70.   160 /01.01.1998 
71.   154 /09.03.1994 
72.   706 /15.05.1996 
73.   391 /24.10.1995 
74.   1207 /21.03.2019 
75.   935 /23.09.2003 
76.   897 /20.10.1997 
77.   149 /11.01.1998 
78.   902 /28.01.1998 
79.   297 /01.01.2002 
80.   786 /20.02.1997 
81.   322 /06.04.1995 
82.   1 /11.12.2004 
83.   1111 /15.02.2010 
84.   779 /01.04.2005 
85.   580 /23.11.1995 
86.   863 /04.07.1997 
87.   841 /28.05.1997 
88.   69 /11.01.1998 
89.   1182 /21.09.2016 
90.   554 /27.02.2015 
91.   1024 /02.02.2005 
92.   509 /01.01.1999 
93.   826 /30.04.1997 
94.   946 /01.01.1999 
95.   256 /30.01.1995 
96.   819 /15.11.2005 
97.   788 /23.06.2004 
98.   1338 /05.11.2007 
99.   829 /05.05.2007 
100.  288 /02.11.2012 
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101.
 

920 /01.10.2004 
102.  1145 /03.01.2010 
103.  1208 /18.03.2015 
104.  1080 /04.11.2009 
105.  764 /01.05.1996 
106.  630 /01.01.1996 
107.  423 /07.04.2003 
108.  413 /16.06.2003 
109.  763 /21.11.1996 
110.  1085 /24.05.2018 
111.  685 /02.05.1996 
112.  561 /12.08.2004 
113.  163 /01.01.1998 
114.  1209 /31.03.2005 
115.  1051 /28.02.2018 
116.  850 /29.06.2004 
117.  898 /12.02.2010 
118.  802 /17.02.1997 
119.  1346 /09.01.2006 
120.  645 /13.02.1996 
121.  937 /01.11.1998 
122.  1242 /25.03.2013 
123.  594 /26.11.2010 
124.  809 /02.04.1992 
125.  1047 /08.02.2005 
126.  1017 /23.04.2008 
127.  1352 /31.01.2007 
128.  696 /03.11.2006 
129.  314 /30.03.1995 
130.  1252 /28.05.2019 
131.  1218 /10.01.2008 
132.  1356 /27.07.2011 
133.  1065 /30.01.2019 
134.  33 /18.01.1994 
135.  1202 /24.06.2009 
136.  260 /01.02.1995 
137.  1097 /17.02.2005 
138.  276 /27.02.1995 
139.  1204 /23.03.2005 
140.  1258 /10.05.2005 
141.  416 /13.12.2013 
142.  1148 /25.02.2005 
143.  783 /12.12.2010 
144.  1027 /20.03.2019 
145.  1278 /20.07.2006 
146.  1246 /05.05.2005 
147.  1016 /25.10.2013 
148.  1304 /12.07.2005 
149.  275 /07.02.1995 
150.  895 /24.09.1997 
151.  1077 /15.02.2005 
152.  562 /16.11.1995 
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153.
 

1337 /13.03.2006 
154.  39 /19.04.1994 
155.  557 /18.08.2004 
156.  1314 /28.07.2005 
157.  1147 /25.02.2005 
158.  1146 /25.02.2005 
159.  1263 /21.11.2019 
160.  1214 /12.12.2011 
161.  189 /23.03.2011 
162.  129 /22.02.1997 
163.  1004 /21.03.2014 
164.  563 /03.02.2010 
165.  1022 /12.07.2005 
166.  1343 /22.12.2005 
167.  376 /21.11.1995 
168.  1329 /21.01.2020 
169.  191 /18.09.2007 
170.  408 /27.10.1995 
171.  1332 /25.11.2005 
172.  933 /14.10.2020 
173.  1092 /25.05.2006 
174.  1152 /25.02.2005 
175.  161 /30.09.2016 
176.  1068 /16.02.2005 
177.  140 /19.02.2019 
178.  618 /04.06.2002 
179.  1273 /22.12.2017 
180.  1073 /15.02.2005 
181.  1003 /01.02.2002 
182.  63 /27.02.1996 
183.  815 /11.04.1997 
184.  414 /28.08.2013 
185.  401 /04.01.2006 
186.  486 /09.11.1995 
187.  1201 /28.03.2005 
188.  568 /06.02.2004 
189.  357 BIS 

/23.03.2009 
190.  1298 /05.08.2016 
191.  422 /17.11.1995 
192.  1225 /25.04.2005 
193.  876 /27.02.2009 
194.  646 /15.02.1996 
195.  889 /01.04.2010 
196.  596 /01.01.1998 
197.  162 /09.02.2017 
198.  454 /02.11.1995 
199.  348 /28.06.1995 
200.  145 /14.05.2015 
201.  1323 /10.10.2018 
202.  1255 /29.01.2008 
203.  1081 /24.08.2018 
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204.
 

1074 /10.01.2008 
205.  1312 /26.07.2005 
206.  669 /29.03.1996 
207.  424 /22.05.2002 
208.  565 /04.03.1996 
209.  476 /03.11.1995 
210.  1103 /12.12.2012 
211.  748 /01.03.2005 
212.  992 /29.06.2015 
213.  186 /31.03.1994 
214.  873 /01.02.2010 
215.  65 /26.09.2016 
216.  906 /12.05.2006 
217.  584 /04.12.2018 
218.  1187 /12.03.2020 
219.  487 /28.06.2005 
220.  1091 /17.02.2005 
221.  528 /09.01.1995 
222.  626 /25.01.1996 
223.  1300 /24.06.2005 
224.  1026 /04.02.2016 
225.  873 /04.02.2016 
226.  1203 /24.03.2005 
227.  1240 /03.05.2005 
228.  556 /23.09.2016 
229.  938 /19.06.2006 
230.  29 /18.03.2005 
231.  1095 /18.02.2005 
232.  883 /01.02.1997 
233.  290 /21.03.2019 
234.  1009 /08.10.2003 
235.  835 /17.09.2008 
236.  519 BIS 

/18.04.2018 
237.  1212 /17.03.2005 
238.  864 /07.07.1997 
239.  203 /10.01.2014 
240.  458 /15.02.2005 
241.  1171 /31.08.2016 
242.  204 /18.03.2015 
243.  419 /08.09.2017 
244.  1281 /20.06.2005 
245.  1083 /11.09.2015 
246.  1351 /24.01.2014 
247.  1143 /16.05.2014 
248.  1334 /07.12.2005 
249.  1335 /19.12.2018 
250.  1270 /26.05.2005 
251.  270 /21.07.1995 
252.  1193 /10.03.2005 
253.  721 /12.06.1996 
254.  1256 /19.12.2016 
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255.
 

834 /22.11.2016 
256.  782 /21.01.1997 
257.  571 /15.11.1995 
258.  1066 /14.02.2005 
259.  862 /21.12.2007 
260.  1248 /14.11.2018 
261.  1046 /31.01.2014 
262.  1229 /28.01.2020 
263.  251 /02.07.2018 
264.  1061 /14.02.2005 
265.  874 /10.02.2011 
266.  1114 /21.02.2005 
267.  775 /03.02.1997 
268.  1137 /20.03.2014 
269.  200 /30.12.2019 
270.  1245 /05.05.2005 
271.  1279 /17.07.2012 
272.  843 /11.07.2019 
273.  752 /03.01.2014 
274.  80 /22.01.1994 
275.  1326 /07.11.2005 
276.  814 /15.06.2012 
277.  248 /18.10.2007 
278.  1313 /27.07.2005 
279.  493 /05.05.2005 
280.  285 /08.04.2014 
281.  503 /01.07.2000 
282.  382 /13.10.1995 
283.  1247 /05.05.2005 
284.  370 /07.08.2014 
285.  1206 /22.05.2018 
286.  981 /27.03.2002 
287.  459 /01.08.1995 
288.  463 /01.03.1997 
289.  648 /19.01.2004 
290.  917 /11.07.2019 
291.  296 /14.03.1995 
292.  283 /02.03.1995 
293.  1086 /18.02.2005 
294.  1188 /04.03.2005 
295.  1044 /07.02.2005 
296.  328 /01.03.1997 
297.  10 /01.01.1998 
298.  650 /01.03.1999 
299.  1324 /03.10.2011 
300.  137 /01.03.1994 
301.  638 /19.10.2004 
302.  492 /12.11.1995 
303.  1330 /15.11.2005 
304.  1116 /22.01.2005 
305.  667 /28.03.1996 
306.  9 /01.01.1995 



 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                   

MUNICIPIUL CÂMPULUNG 
                          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG 

                                                                                                                Str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş                                                        

307.
 

789 /03.03.1997 
308.  899 /26.08.2019 
309.  866 /04.07.1997 
310.  1142 /06.03.2007 
311.  1271 /26.05.2005 
312.  11 /01.03.1997 
313.  1339 /15.12.2005 
314.  1344 /25.02.2013 
315.  731 /02.05.2006 
316.  1221 /18.04.2005 
317.  91 /01.11.1998 
318.  3 /30.03.2007 
319.  153 /11.01.1998 
320.  291 /10.03.1995 
321.  609 /01.03.2007 
322.  1155 /28.02.2005 
323.  250 /20.01.1995 
324.  1186 /03.03.2005 
325.  287 /21.12.2017 
326.  875 /01.03.1997 
327.  828 /11.09.2008 
328.  428 /30.10.1995 
329.  1 /11.12.2004 
330.  1259 /27.01.2020 
331.  1165 /28.02.2005 
332.  1169 /28.02.2005 
333.  46 /01.01.1999 
334.  595 /31.10.2019 
335.  671 /03.04.1996 
336.  400 /01.03.1995 
337.  1082 /08.06.2012 
338.  579 /03.01.2011 
339.  2 /13.07.2005 
340.  858 /30.06.1997 
341.  1010 /24.03.2008 
342.  844 /11.06.1997 
343.  442 /21.01.2020 
344.  1054 /21.02.2020 
345.  1224 /21.04.2005 
346.  649 /20.02.1996 
347.  526 /09.11.1995 
348.  613 /21.12.1995 
349.  1325 /03.11.2005 
350.  1301 /24.06.2005 
351.  679 /01.01.1999 
352.  831 /22.06.2020 
353.  1162 /01.07.2014 
354.  531 /23.04.2018 
355.  527 /20.08.2019 
356.  326 /01.01.2001 
357.  949 /01.01.1999 
358.  618B /26.09.2011 
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359.
 

1119 /20.09.2012 
360.  1079 /02.05.2007 
361.  559 /26.11.2013 
362.  300 /16.03.1998 
363.  178 /27.02.2017 
364.  778 /26.10.2009 
365.  878 /24.01.2003 
366.  469 /03.03.2005 
367.  668 /28.03.1996 
368.  812 /23.04.2018 
369.  799 /07.03.1997 
370.  736 /21.06.1996 
371.  818 /06.04.1997 
372.  308 /02.07.2013 
373.  1110 /24.02.2005 
374.  1243 /04.05.2005 
375.  612 /25.01.1995 
376.  239 /25.11.1994 
377.  1050 /05.04.2005 
378.  236 /09.11.1994 
379.  637 /04.03.1996 
380.  1292 /17.09.2007 
381.  506 /23.03.2012 
382.  569 /17.11.1995 
383.  1113 /23.04.2007 
384.  376 /01.10.1999 
385.  1167 /28.02.2005 
386.  380 /30.12.2019 
387.  430 /31.10.1995 
388.  332 /19.09.2013 
389.  103 /04.09.1994 
390.  1126 /23.02.2005 
391.  1261 /17.05.2005 
392.  1275 /23.05.2005 
393.  1128 /23.02.2005 
394.  1230 /27.04.2005 
395.  905 /16.01.1998 
396.  43 /27.11.2009 
397.  1157 /28.03.2005 
398.  126 /13.06.2005 
399.  1139 /24.02.2005 
400.  1223 /20.04.2005 
401.  1331 /28.06.2007 
402.  772 /27.01.1997 
403.  587 /11.12.1995 
404.  639 /31.10.2017 
405.  552 /15.11.1995 
406.  410 /01.07.2015 
407.  1294 /06.06.2005 
408.  235 /16.01.2003 
409.  1282 /17.06.2005 
410.  523 /25.02.2014 
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411.
 

881 /13.11.2015 
412.  6 /01.03.1995 
413.  1022 /03.02.2005 
414.  93 /09.08.2018 
415.  1020 /01.02.2005 
416.  1239 /18.10.2011 
417.  402 /14.11.1995 
418.  590 /07.12.2017 
419.  545 /14.11.1995 
420.  869 /16.06.2020 
421.  581 /23.01.1995 
422.  1108 /28.02.2012 
423.  417 /01.01.2000 
424.  824 /03.12.2019 
425.  464 /02.11.1995 
426.  330 /01.01.1995 
427.  519 /18.10.2013 
428.  501 /16.01.2013 
429.  558 /07.01.2008 
430.  567 /09.09.2009 
431.  614 /21.12.1995 
432.  1151 /25.02.2005 
433.  640 /09.02.1996 
434.  654 /28.02.1996 
435.  45 /20.01.1994 
436.  274 /24.02.1995 
437.  310 /06.06.2007 
438.  1 /11.12.2004 
439.  1181 /01.03.2017 
440.  477 /03.11.1995 
441.  482 /01.01.2000 
442.  1076 /15.02.2005 
443.  1213 /22.06.2006 
444.  1316 /02.05.2005 
445.  418 /09.11.1997 
446.  176 /23.02.1998 
447.  734 /21.06.1996 
448.  316 /31.03.1995 
449.  1112 /22.02.2005 
450.  1215 /13.04.2005 
451.  574 /06.06.2019 
452.  51 /17.03.2005 
453.  607 /30.04.1995 
454.  888 /16.09.1997 
455.  945 /28.02.1999 
456.  798 /02.08.2010 
457.  272 /01.01.1997 
458.  1153 /25.02.2005 
459.  1087 /06.04.2005 
460.  14 /19.12.2018 
461.  529 /09.11.1995 
462.  629 /30.01.1996 
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463.
 

460 /20.06.2012 
464.  1029 /23.06.2017 
465.  890 /28.08.1997 
466.  225 /27.02.2008 
467.  244 /24.02.2005 
468.  1060 /15.02.2005 
469.  1106 /18.05.2005 
470.  716 /24.05.1996 
471.  433 /05.12.2019 
472.  1178 /01.03.2005 
473.  1286 /15.06.2005 
474.  1226 /25.04.2005 
475.  944 /01.01.1999 
476.  57 /25.04.1994 
477.  1030 /22.07.2020 
478.  965 /01.07.1999 
479.  1222 /18.04.2005 
480.  1288 /29.05.2014 
481.  1236 /28.04.2005 
482.  625 /04.07.2019 
483.  1217 /11.04.2005 
484.  1028 /03.02.2005 
485.  221 /31.10.2006 
486.  725208 

/11.12.2004 
487.  1349 /01.01.2006 
488.  1350 /23.05.2005 
489.  666 /26.05.2020 
490.  697 /04.11.2010 
491.  375 /01.01.1997 
492.  677 /08.04.1996 
493.  488 /17.11.1995 
494.  726 /03.06.1996 
495.  1318 /01.08.2005 
496.  468 /01.01.1997 
497.  538 /01.01.1995 
498.  1345 /05.11.2013 
499.  152 /19.02.2019 
500.  257 /17.03.2006 
501.  36 /01.01.1997 
502.  744 /29.01.1997 
503.  82 /31.01.1994 
504.  566 /17.11.1995 
505.  1322 /14.05.2020 
506.  675 /04.04.1996 
507.  871 /10.06.2011 
508.  619 /01.01.1999 
509.  665 /30.07.2008 
510.  672 /03.04.1996 
511.  831 /26.06.2020 
512.  446 /02.11.1995 
513.  1260 /17.05.2005 
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514.
 

363 /18.03.2019 
515.  179 /01.01.1998 
516.  1233 /27.04.2005 
517.  910 /01.01.1998 
518.  1311 /28.07.2005 
519.  929 /01.07.1998 
520.  1297 /19.12.2016 
521.  1296 /01.06.2005 
522.  456 /01.01.1995 
523.  1059 /15.02.2005 
524.  867 /15.09.2004 
525.  184 /01.01.1998 
526.  318 /04.04.1995 
527.  1121 /23.02.2005 
528.  139 /09.06.2015 
529.  1163 /04.03.2005 
530.  1064 /05.05.2020 
531.  1257 /11.05.2005 
532.  655 /01.01.1996 
533.  1211 /28.03.2005 
534.  70 /27.01.1994 
535.  436 /09.01.2005 
536.  491 /20.11.1995 
537.  1179 /01.03.2005 
538.  277 /28.02.1995 
539.  513 /07.11.1995 
540.  1089 /17.02.2005 
541.  837 /01.01.1997 
542.  627 /25.01.1996 
543.  1290 /08.12.2008 
544.  983 /01.01.2000 
545.  119 /01.01.1998 
546.  1200 /16.03.2005 
547.  1090 /17.02.2005 
548.  1098 /21.02.2005 
549.  437 /31.10.1995 
550.  1164 /07.09.2010 
551.  304 /01.01.1998 
552.  309 /27.03.1995 
553.  25 /01.01.1994 
554.  1348 /23.10.2006 
555.  108 /07.11.2006 
556.  1 /31.12.2018 
557.   
558.  507 /07.08.2012 
559.  807 /04.03.2005 
560.  1 /01.01.1900 
561.  423 /27.08.2020 
562.  1033 /09.02.2005 
563.  1303 /12.07.2005 
564.  676 /05.04.1996 
565.  144 /06.09.2011 
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566.
 

830 /06.05.1997 
567.  1238 /03.05.2005 
568.  273 /01.04.2010 
569.  1056 /01.03.2005 
570.  64 /26.01.1994 
571.  357 /09.05.2013 
572.  790 /28.01.1997 
573.  1237 /28.04.2005 
574.  1306 /14.07.2005 
575.  1340 /01.07.2008 
576.  838 /12.01.2016 
577.  473 /03.11.1995 
578.  896 /05.05.2020 
579.  1099 /21.02.2005 
580.  514 /01.01.2003 
581.  1183 /27.02.2020 
582.  383 /01.01.1995 
583.  157 /01.07.1999 
584.  1134 /24.02.2005 
585.  1072 /16.02.2005 
586.  776 /01.04.2005 
587.  1321 /17.10.2005 
588.  1057 /11.02.2005 
589.  1197 /01.12.2018 
590.  1180 /13.07.2007 
591.  112 /27.06.2008 
592.  1219 /23.03.2015 
593.  450 /17.04.2006 
594.  817 /01.01.1997 
595.  1173 /28.02.2005 
596.  1093 /01.01.2008 
597.  379 /13.10.1995 
598.  1355 /25.03.2008 
599.  601 /01.01.1999 
600.  1127 /23.05.2007 
601.  903 /30.01.1998 
602.  765 /07.11.2006 
603.  1235 /27.04.2005 
604.  777 /01.01.1997 
605.  982 /01.01.2000 
606.  921 /10.05.2005 
607.  280 /28.02.1995 
608.  1227 /20.04.2005 
609.  1141 /25.02.2005 
610.  1154 /25.02.2005 
611.  720 /01.01.1997 
612.  403 /01.01.1995 
613.  852 /26.06.1997 
614.  1122 /23.02.2005 
615.  111 /14.01.2013 
616.  1234 /27.04.2005 
617.  602 /14.11.1995 
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618.
 

735 /01.04.2018 
619.  674 /01.01.2000 
620.  1047 /26.02.2008 
621.  636 /08.02.1996 
622.  1042 /07.02.2005 
623.  1266 /19.05.2005 
624.  1302 /30.06.2005 
625.  1019 /27.01.2005 
626.  1084 /10.02.2005 
627.  686 /03.05.1996 
628.  374 /22.09.1995 
629.  406 /01.01.1995 
630.  1037 /09.02.2005 
631.  1272 /25.05.2005 
632.  345 /13.06.2014 
633.  1149 /01.05.2005 
634.  1158 /28.02.2005 
635.  644 /01.03.2020 
636.  1315 /29.07.2005 
637.  840 /30.06.2009 
638.  1354 /16.02.2021 
639.  1159 /13.12.2018 
640.  535 /13.11.1995 
641.  521 /01.01.1995 
642.  41 /01.11.1992 
643.  739 /24.06.1996 
644.  759 /01.01.1998 
645.  1043 /01.01.2018 
646.  652 /01.01.1996 
647.  89 /14.03.2008 
648.  1015 /05.01.2015 
649.  1287 /15.06.2005 
650.  1205 /27.01.2012 
651.  1036 /11.03.2013 
652.  1190 /07.02.2005 
653.  1176 /23.02.2005 
654.  543 /26.05.2004 
655.  1031 /04.02.2005 
656.  61 /28.06.2019 
657.  578 /15.10.2012 
658.  159 /01.05.2010 
659.  1299 /11.12.2013 
660.  1285 /16.06.2005 
661.  1310 /31.10.2006 
662.  484 /10.12.2018 
663.  1005 /14.09.2017 
664.  298 /15.06.2012 
665.  583 /31.10.2019 
666.  1039 /10.02.2005 
667.  914 /01.04.1998 
668.  450 /13.09.2005 
669.  725 /03.08.2015 
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670.
 

445 /04.02.2005 
671.  525 /04.04.2005 
672.  572 /31.10.2003 
673.  787 /20.09.1997 
674.  1160 /12.05.2014 
675.  116 /15.02.1994 
676.  550 /14.11.1995 
677.  440 /18.12.2012 
678.  270 /18.05.2015 
679.  173 /21.08.2019 
680.  1075 /15.02.2005 
681.  1283 /17.06.2005 
682.  279 /28.02.1995 
683.  592 /01.01.1995 
684.  84 /01.01.2005 
685.  1254 /24.02.2005 
686.  1048 /09.02.2005 
687.  979 /12.12.2018 
688.  796 /01.04.2014 
689.  412 /01.01.1997 
690.  1100 /21.11.2018 
691.  114 /01.01.1998 
692.  594 /23.11.2018 
693.  245 /01.01.2008 
694.  131 /18.08.2020 
695.  712 /20.12.2018 
696.  661 /11.06.2018 
697.  920B /01.01.2004 
698.  439 /01.01.1997 
699.  356 /01.01.1995 
700.  1105 /21.02.2005 
701.  1249 /05.05.2005 
702.  1038 /01.01.2005 
703.  1267 /20.05.2005 
704.  1276 /24.05.2005 
705.  816 /25.04.2005 
706.  1071 /16.02.2005 
707.  113 /14.02.1994 
708.  35 /19.04.1994 
709.  794 /16.11.2017 
710.  546 /01.12.2011 
711.  398 /01.07.2009 
712.  990 /17.10.2013 
713.  570 /01.01.1995 
714.  1124 /01.12.2012 
715.  420 /13.10.2020 
716.  633 /22.11.2019 
717.  1184 /01.10.2010 
718.  832 /05.02.2020 
719.  555 /15.11.1995 
720.  397 /27.10.1995 
721.  884 /01.08.1997 
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                                                                                                            Anexa nr. 2 
Nr. 
crt. 

Nume și prneume  Nr. contract  

1.   1174/28.02.2005 
2.   462/01.12.2006 
3.   732/19.06.1996 
4.   349/03.07.1995 
5.   541/10.06.2011 
6.   341/03.12.2012 
7.   547/14.11.1995 
8.   1036/04.02.2005 
9.   1067/14.02.2005 
10.   1231/27.04.2005 
11.   475/01.01.1997 
12.   760/02.05.1996 
13.   1125/07.08.2007 
14.   548/14.11.1995 
15.   1341/19.12.2005 
16.   466/01.07.1995 
17.   86/01.04.1998 
18.   457/02.11.1995 
19.   510/07.11.1995 
20.   447/19.04.2017 
21.   399/26.01.2017 
22.   206/19.05.1994 
23.   847/17.07.2009 
24.   478/01.07.2000 
25.   573/20.11.1995 
26.   743/08.07.1996 
27.   516/28.10.2004 
28.   168/01.01.1998 
29.   198/03.02.2010 
30.   1262/17.05.2005 
31.   1320/25.08.2005 
32.   427/30.03.1995 
33.   533/04.05.2017 
34.   585/07.11.1995 
35.   1168/28.02.2005 
36.   859/14.07.2005 
37.   1120/23.02.2005 
38.   842/30.05.1997 
39.   505/05.12.2019 
40.   822/21.04.1997 
41.   821/05.10.2006 
42.   1244/01.04.2018 
43.   1131/23.02.2005 
44.   507bis/27.01.2010 
45.   1269/26.05.2005 
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46.   432/03.11.2008 
47.   1319/30.12.2010 
48.   104/04.02.1994 
49.   1161/28.02.2005 
50.   241/10.02.1994 
51.   912/15.04.2015 
52.   610/29.01.1999 
53.   431/31.10.1995 
54.   728/01.07.1999 
55.   512/15.05.2020 
56.   539/30.12.2010 
57.   1032/04.02.2005 
58.   710/14.09.2005 
59.   1289/10.06.2005 
60.   823/21.04.1997 
61.   504/01.07.1995 
62.   595/28.06.2005 
63.   1136/24.02.2005 
64.   1132/13.10.2011 
65.   1156/18.02.2005 
66.   913/01.01.1998 
67.   1013/04.10.2007 
68.   1216/13.09.2010 
69.   426/30.10.1995 
70.   605/15.12.1995 
71.   861/08.07.1997 
72.   936/01.10.1998 
73.   441/31.10.1995 
74.   1053/07.04.2005 
75.   1284/01.01.2007 
76.   742/07.07.2011 
77.   254/02.07.2007 
78.   720/21.11.2007 
79.   1025/02.02.2005 
80.   520/01.02.2019 
81.   1055/01.03.2019 
82.   894/18.03.2019 
83.   1189/04.03.2005 
84.   1196/14.02.2005 
85.   1080/23.11.2009 
86.   1220/21.10.2010 
87.   109/11.01.1998 
88.   948/05.01.2005 
89.   860/01.07.1997 
90.   795/12.04.2019 
91.   386/25.07.2005 
92.   187/31.03.1994 
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93.   1349/01.01.2006 
94.   575/20.06.2005 
95.   540/ 22.05.2019 
96.   542/13.11.1995 
97.   1144/22.08.2010 
98.   421/11.04.2005 
99.   1135/27.03.2018 
100.  744/08.03.1996 
101.  877/22.07.1997 
102.  461/01.01.1995 
103.  479/03.11.1995 
104.  368/30.06.2005 
105.  438/31.10.1995 
106.  741/02.07.1996 
107.  781/01.02.1997 
108.  1194/10.03.2005 
109.  458/08.05.2013 
110.  199/29.07.2019 
111.  801/13.07.2005 
112.  467/25.10.2006 
113.  1336/09.12.2005 
114.  1166/14.12.2006 
115.  481/27.11.2009 
116.  453/02.11.1995 
117.  389/01.01.1995 
118.  1007/19.04.2017 
119.  435/01.04.1999 
120.  1088/17.02.2005 
121.  811/28.03.1997 
122.  845/01.11.2008 
123.  1138/14.07.2017 
124.  792/01.01.2004 
125.  598/13.12.1995 
126.  498/01.01.1995 
127.  448/11.07.2019 
128.  517/01.01.1995 
129.  472/03.11.1995 
130.  429/26.05.2015 
131.  1040/04.02.2005 
132.  1199/17.03.2005 
133.  549/08.03.2007 
134.  223/01.08.1994 
135.  625/03.02.2005 
136.  695/14.05.2019 

      137.  1307/10.02.2020 
      138.  1264/19.05.2005 

 


