
 
 

 

1 Adresa: str Lecturii, nr 4, sector 2 Bucuresti, Inreg Reg Com: J40/6236/2013 
  cod fiscal RO31647040, e-mail: abg.tools@gmail.com, tel 0722562052, fax: 0318170165 

 
 

 

 

Raport Consultare publica nr 3 pentru Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Durabila la Nivelul Municipiului Curtea de Arges, in data de 30.03.2017 

 

 
Locul desfasurarii: Sala de Consiliu a Primǎriei Municipiului Curtea de Argeș 

Interval orar: 13.00 – 15.30 

Nr. persoane prezente: 

- reprezentanţi din partea ABG Business Tools – 6 persoane; 

- primar și viceprimar, respectiv echipa de consilieri. 

Desfǎșurare eveniment: deschidere eveniment reprezentant ABG Business Tools – Prof. univ. dr. 

Dobrea Cǎtǎlin, prezentarea concluziilor ȋn urma consultǎrii publice din data de 09.03.2017 și o 

sintezǎ a propunerilor de proiecte. 

Prezentarea obiectivelor strategice, operaţionale și propuneri de proiecte pe fiecare domeniu: 

 Conf. univ. dr. Daniel Peptenatu –  infrastructurǎ, mediu, demografie; 

 Prof. univ. dr. Cǎtǎlin Dobrea - educaţie, turism și culturǎ; 

 C.S. I Andreea Clara Munteanu – economie; 

 Reprezentant ABG Business Tools: Marius Bulgaru – social și medical; 

Intervenţii și propuneri din partea participanţilor: 

 Realizarea șoselei de centurǎ – proiect prioritar, dar condiţionat de alţi factori și entitǎţi la 

nivel regional și naţional; 

 Necesitatea descǎrcǎrii și decongestionǎrii traficului auto ȋn partea de Vest a municipiului; 

 Zona lacului – propunere sǎ devinǎ zonǎ verde pentu promendǎ – posbilitatea de realizarea a 

unui proiect – axa 5.1 POR – reconversia spaţiilor nefuncţionale (spaţiul nu este ȋn proprietate 

momentan) –(Obs ! condiţionalitate menţionatǎ conform recomandǎrilor finanţatorilor: 

construcţiile trebuie sǎ se ȋncadreze ȋn maxim 10% din suprafaţa terenului respectiv, inclusiv 

alee, pistǎ de biciclete); 

 Refacerea spaţiilor verzi din parcuri; 

 Refacerea parcǎrii de la Mǎnǎstirea Curtea de Arges și un sens giratoriu. (la operatorul Lukoil 

– pentru optimizarea traficului aferent celor ce vin de pe Transfǎgǎrǎșan) 
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 Amenajarea ȋn parcuri a unor spaţii speciale destinate fiecǎrei categorii de vârstǎ (ex. zonǎ de 

fitness) 

 Zona Strada Luncilor – unitate strategicǎ, deschidere cǎtre turism, camping modern, 

actualmente zonǎ neasfaltatǎ, zonǎ cu lac ȋn care se poate face agrement, pǎdurea aproape – 

importantǎ pentru sǎnǎtate – este o parte din centura paralelǎ cu șoseaua principalǎ; 

 Informare din partea reprezentanţilor Primǎriei cu privire la Staţia de epurare refǎcutǎ cu 11 

mil de Euro; 

 Deschiderea Transfǎgǎrǎșanului pe toatǎ durata anului – sunt necesare minim 5 copertine 

pentru acoperirea ȋntregii suprafeţe; 

 Aglomeraţia pe Valea Prahovei, Mǎnǎstirea și Transfǎgǎrǎșanul atrag foarte mulţi turiști din 

București ȋn zona Municipiului Curtea de Argeș; 

 Crearea spaţiilor verzi – pentru turiștii sosiţi din orașe monotone; 

 Necesitatea unei zone pietonale; 

 Staţie de autobuz istoricǎ – unde se poate citi, ȋnvǎţa; 

 Promovarea mașinilor electrice; 

 Aprovizionarea blocheazǎ tot orașul pe parcursul zilei – necesitatea ca bulevardul central sǎ 

fie zonǎ pietonalǎ cel puţin ȋn perioadele de sezon; 

 Crearea unui sistem de parcǎri de așteptare; 

 Legǎtura rutierǎ dintre șoselele ce leagǎ Curtea de Argeș de Vidraru și respectiv Câmpulung – 

crearea unor parcǎri pentru tirurile ȋn așteptare, facilitǎţi, utilitǎţi pentru transport;  

 Componenta de conservare a industriei la nivelul orașului – principalul pol de venit – 

concomitent cu schimbarea imaginii orașului; 

 Necesitatea atragerii unui operator de turism important la nivel european; 

 Realizarea unui sistem de indicaţie rutierǎ și aplicatie pentru smartphone; 

 Definirea unui model standard pentru identitatea vizualǎ – publicitate luminoasǎ funcţionala 

pe durata nopţii pe bulevardul principal; 

 Dezvoltarea unei platforme online dedicate târg-urilor de job-uri. 

 

Închiderea evenimentului: ora 15 

Networking – interval orar 15-15.30 
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