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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
cu privire la modificarea Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul 

evenimentului „Câmpulung Capitala Scrisului Românesc” 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş întrunit în ședință 
extraordinară în data de 09 august 2021; 
         Având în vedere :  

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 23407din 
05.08.2021 prin care se propune modificarea Listei activităților ce se vor 
desfășura în cadrul evenimentului "Câmpulung Capitala Scrisului 
Românesc";  

- Raportul de specialitate al Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de 
Dezvoltare Urbană – Compartiment Proiecte și Fonduri Europene înregistrat 
sub numărul 23409 din 05.08.2021 prin care se propune modificarea Listei 
activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului „Câmpulung 
Capitala Scrisului Românesc”;  

- prevederile art. 20 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 
decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792 din 24 
decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (1) alin. (2) și alin. (7) lit. d din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23.06.2021 cu privire la aprobarea 
Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului „Câmpulung 
Capitala Scrisului Românesc”;  

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 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 și completările ulterioare,  
 

Primarul Municipiului Câmpulung 
PROPUNE : 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul 

evenimentului "Câmpulung Capitala Scrisului Românesc" aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 89 din 23.06.2021, conform Anexei nr. 1.  
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Art. 2. – Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23.06.2021 se modifică în mod 

corespunzător prezentei.  
 
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primăria 

Municpiului Câmpulung, Direcția Economică și Fiscală și Serviciul de Dezvoltare 
Locală. 

  
Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la 

cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului –Județul 
Argeș, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și 
Serviciului de Dezvoltare Urbană.  
 
 

Municipiul Câmpulung, 2021 
 

Inițiator  
Primar,  

Elena – Valerica LASCONI     

 
Avizat, 

Secretar general 
Ramona SIMION 
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Nr. 23409/05.08.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la aprobarea modificării Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului 

"Câmpulung - Capitala Scrisului Românesc"  
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23 iunie 2021 s-a aprobat Lista activităților ce se 
vor desfășura în cadrul evenimentului "Câmpulung 500 - Capitala Scrisului Românesc”, eveniment 

cultural organizat în perioada iunie-decembrie 2021 şi care cuprinde activități din diverse domenii – 
sport, artă, cultură, educație, folclor și tradiții – cum ar fi: 

1. Lansare eveniment 
2. Strada Umbrei în context medieval 
3. Artă contemporană – caligrafie 
4. Scrisori stradale 
5. Analiză corespondenţă între elevii şcolilor din Câmpulung şi Braşov (Premiere şi editare 

volum) 
6. Festivalul de Etnografie şi Folclor 
7. Piaţa Neacşu – uneşte comunitatea 
8. O scrisoare de la Primarul Câmpulungului 
9. Festival al Tradiţiilor şi Meşteşugurilor 
10. Concurs arhitectură 
11. Capsula Timpului 
12. Concert 500 
13. Eveniment scriitori români contemporani: dramă, poezie, proză 
14. Parada Pălăriilor 
15. Parada ţinutelor de epocă 
16. Gastronomia secolul al XVI/ Expoziţie culinară cu vânzare/Piaţa Primăriei 
17. Trofeul Câmpulung Muscel 500 
18. Festivitate închidere eveniment 

 
În cadrul activităţii “Concert 500”, planificată a se desfăşura în luna iulie, administraţia locală a 

iniţiat demersurile legale pentru organizarea mai multor manifestări cultural-artistice sub motto-ul 
Zilele Municipiului Câmpulung, având în vedere că perioada preconizată pentru desfăşurarea 
acestora era în preajma sărbătorii patronului spiritual al oraşului – Sf. Ilie.  

Din motive obiective, care au ţinut şi de respectarea prevederilor legale în vigoare în derularea 
procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea acestor manifestări, sărbătoarea Zilele Municipiului 
Câmpulung a fost anulată.  

Având în vedere că evenimentul „Câmpulung – Capitala Scrisului Românesc” se întinde până la 
31 decembrie anul acesta propunem ca şi activitatea “Concert 500” aprobată deja în Consiliul Local 
să se desfăşoare tot până la 31 decembrie 2021.  

Această activitate îşi va schimba denumirea în Concert 500, spectacole şi activităţi artistice. 
Astfel vor putea fi organizate concerte, spectacole şi reprezentaţii artistice atât de mult aşteptate de 
publicul câmpulungean şi nu numai, dar mai ales de copii care îşi doresc de mult timp un spectacol 
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dedicat lor.       
Faţă de cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Câmpulung modificarea Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului "Câmpulung 
Capitala Scrisului Românesc", conform Anexei nr. 1.  
 

 

 

 

Director Executiv, 
Violeta IARCA 

Șef Serviciu Dezvoltare Urbană 
Roxana Tătulescu, inspector  

 
 
 
 
 

Comp. P.F.E. 
Iuliana Ungureanu, inspector 
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Nr. 23407/05.08.2021 
 
 
 

REFERAT de APROBARE   
a modificării Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul  

evenimentului "Câmpulung - Capitala Scrisului Românesc" 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23 iunie 2021 s-a aprobat Lista activităților ce se 
vor desfășura în cadrul evenimentului "Câmpulung 500 - Capitala Scrisului Românesc”, eveniment 
cultural organizat în perioada iunie-decembrie 2021 şi care cuprinde activități din diverse domenii 
– sport, artă, cultură, educație, folclor și tradiții – cum ar fi: 

1. Lansare eveniment 
2. Strada Umbrei în context medieval 
3. Artă contemporană – caligrafie 
4. Scrisori stradale 
5. Analiză corespondenţă între elevii şcolilor din Câmpulung şi Braşov (Premiere şi editare 

volum) 
6. Festivalul de Etnografie şi Folclor 
7. Piaţa Neacşu – uneşte comunitatea 
8. O scrisoare de la Primarul Câmpulungului 
9. Festival al Tradiţiilor şi Meşteşugurilor 
10. Concurs arhitectură 
11. Capsula Timpului 
12. Concert 500 
13. Eveniment scriitori români contemporani: dramă, poezie, proză 
14. Parada Pălăriilor 
15. Parada ţinutelor de epocă 
16. Gastronomia secolul al XVI/ Expoziţie culinară cu vânzare/Piaţa Primăriei 
17. Trofeul Câmpulung Muscel 500 
18. Festivitate închidere eveniment 

 
În cadrul activităţii “Concert 500”, planificată a se desfăşura în luna iulie, administraţia locală 

a iniţiat demersurile legale pentru organizarea mai multor manifestări cultural-artistice sub 
motto-ul Zilele Municipiului Câmpulung, având în vedere că perioada preconizată pentru 
desfăşurarea acestora era în preajma sărbătorii patronului spiritual al oraşului – Sf. Ilie.  

Din motive obiective, care au ţinut şi de respectarea prevederilor legale în vigoare în derularea 
procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea acestor manifestări, sărbătoarea Zilele 
Municipiului Câmpulung a fost anulată.  

Având în vedere că evenimentul „Câmpulung – Capitala Scrisului Românesc” se întinde până la 
31 decembrie anul acesta propunem ca şi activitatea “Concert 500”, aprobată deja în Consiliul 
Local, să se desfăşoare tot până la 31 decembrie 2021.   

Această activitate îşi va schimba denumirea în Concert 500, spectacole şi activităţi artistice. 
Astfel vor putea fi organizate concerte, spectacole şi reprezentaţii artistice atât de mult aşteptate 
de publicul câmpulungean şi nu numai, dar mai ales de copii care îşi doresc de mult timp un 
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spectacol dedicat lor.       
Faţă de cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Câmpulung modificarea Listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului "Câmpulung 
Capitala Scrisului Românesc", conform Anexei nr. 1.  

 
 
 
 

Primar 
Elena Valerica Lăsconi 

 
 
 


