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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 28 iunie 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin$a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr.512/22 iunie 2018 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin{ei au fost conduse de dl.consilier Dochia Adrian, la ele fiind
prezenJi 17 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: d-na consilier Albu Elena
si d-na consilier Petrovici Mihaela).

La lucrarile acestei $edin{e au participat: dl.Pitigoi Ioan - Adrian -
viceprimarul Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - secretarul
Municipiului Campina, d-na Voicu Monica - Sef Serviciu juridic, contencios,
d-ra Bumbacea Ioana - consilier Cabinet primar, d-na Pulez Loredana - sef Serviciu
interimar buget, fmante, contabilitate, d-na Staicu Claudia - consilier in cadrul
Serviciului administrarea domeniului public si privat, d-na Radu Mihaela - Consilier
in cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, dl.Birligiu Cristi - sef
Serviciu impozite si taxe din cadrul Directiei economice, d-na Boldojar Anisoara -
consilier in cadrul Compartimentului programe fmantare, relatii internat^onale si
protocol, dl.Barbulescu Ion - politist local in cadrul Directiei Politia Locala si
reprezentant al Oficiului transport, avize, dl.B&dulescu Remus - administrator
public al Municipiului Campina, dl.Buda Florin - director Casa Tineretului,
reprezentan{i ai mass-mediei, precum $i locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, presedintele sedintei supune la vot procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 30 mai 2018, acesta fiind aprobat cu unanimitate qe voturi
(17voturipentru).

De asemenea, spune ca proiectul ordinii dezi cuprinde 12 puncte si intreaba
daca sunt modificari sau completari in ceea ce priveste continutul acestuia. Supus la
vot, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Toate raportele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local la
proiectele de hotarare sunt favorabile.

In cadrul "Minutul centenarului", ia cuvantuldl.consilier Enache Dragomir
A

care prezinta lucrurile prin acte si fapte. "In data de 22 iunie si 5 iulie, se infiinteaza
la Washington, din initiativa lui Vasile Stoica, Liga Sociala Romana, cu sccpul de a
face propaganda in favoarea problemei romanesti.

Pentru prezentarea datelor, trebuie sa se creeze un context, datele sunt din
primul razboi mondial, in problemele anilor 19l6, 1917, 1918, iar faptele se
deruleaza asa cum au fost mentionate intr-o carte, ^i anume: "In 1916, ^asarabia
fusese lasata la o parte, in cursul tratativelor cu Antanta, pentru tim$uri mai
favorabile, caci Rusia tarista, nu numai ca nu ar fi renuntat la ea, dar voia tnca mai



mult, jumatatea de nord a Bucovinei pentru care IonI.C.Bratieanu insistase atat de
mult sa nu fie cedata unui imperiu, care nu avusese niciodata acest teritoriu in
limitele sale.

La 24 aprilie - 7 mai 1918, in pofida oricaror diligente mtrep
Alexandru Marghiloman - prim ministru la vremea respectiva, pentru
pretentiile emanate, s-a incheiat un tratat odios care avea semnificatia unei
feudari politice si economice fata de puterile centrale Prin tratat se ceda D
acceptandu-se cedarea teritoriului pe crestele Carpatilpr de 5600 km , plus
incheierii de conventii inrobitoare.

Dupa semnarea tratatului de pace de la Bucure:sti, Alexandru Marghi oman se
considera indreptatit sa puna in aplicare opera sa de recladire a Roman:ei si de
regenerare morala. Urma sa aiba loc noi alegeri dupa dizolvarea parlamentului
vechi.

Alexandru Marghiloman isi prezinta programul in care se ]
inlocuirea exproprierii prin arendari obligatorii si ac
aceea a votului universal, program care repudia pro
probleme erau sustinute de liberali la timpul respecth

Parlamentul nou ales isi deschisese lucrarile la
prezenta regelui care este primit cu raceala. Intrucat
opozitia este alcatuita din independenti, nationalisti,
Este atacata politica guvernului Ion I.C. Bratianu s
judecata pentru intrarea in razboi.

Presiuni de la Berlin se faceau asupra lui

ptarea si a altei form
ramul liberal. Cele d

Iasi, in ziua de 4 iunie
iberalii nu participa 1
lemocrati si "Partidul
se pune problema di

Al.Marghiloman pe
expulzati Bratienii, intrucat "zapacesc" Parlamentul (
in 14-17 aprilie 1918 despre diplomatii gerrnani: "E
pentru siguranta Reichstagului se cere de la mine o
cum ca ma oblig sa-l dau in judecata". Insistenti, rev
"a da pe Bratianu injudecata".

La 17-30 iunie 1918, Al.Marghiloman sedu
intreaba in ce fel intelege raspunderile guvernuluiBr

Primul ministru observa ca nu le intelege
"acuzarile nu pot sa fie facute pentru alegerea unei or

Fara indoiala, prezenta lui Ion I.C.Bratianu si
opiniile deranja tot mai mult autoritatile germane.

Supus presiunilor, guvernul Al.Marghiloman
Centrale au cerut parasirea tarii de catre Ion I.C.Bri
lor politici. Mai mult, seful P.N.L. era instiintat ca qaca nu va pleca, va urpa darea
injudecata si condamnarea.

E1 a refuzat, convins fiind ca faptele lui
razboiului, in mod obiectiv si drept si nu subi
ocupantilor vremelnici. S-a alcatuit si o lista cu nurr
din tara, intre care si I.G.Duca. Take Ionescu s-a dec
putea sa faca mai mult peste hotare decat in tara.
plece, daca are o astfel de convingere. Puterile Cen
cei ce-si exprimasera dorinta de a se duce in Elyeti;
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expunerea

I.C.Bratianu trebuia cumva pus in situatia de a nu m
vrut sa plece, dar, daca ramanea, trebuiajudecat si

Pentru faptul ca nu se arata dispus sa paraseas
ca fiind principalul autor al intrarii in razboi, impre
refuzat sa plece.

.̂

In fata acestei actiuni au adresat un protest pre
in care se preciza ca intrarea in razboi nu poat$ f
rezultat firesc al dezvoltarii istorice a natiunii rom&ne

Prin intrarea in razboi s-a obtinut pentru prim
romanilor la unitatea nationala".

Se trece la discutarea primului punct de ]
hotarare privind aprobarea rectificarii buge
Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordo
anul 2018.

Pentru ca initiatorul proiectului de hotar
Laurentiu nu este prezent la sedinta, proiectul este s
Ioan Adrian, care precizeaza ca in plus fata de
are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 votur

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de
privind aprobarea documentatiei tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului d
infrastructurii educationale prin construirea
Campina".

Pentru ca initiatorul proiectului de hotar;
Laurentiu nu este prezent la sedinta, proiectul este s
Ioan Adrian, care mentioneaza ca este convins c& to
de motive. Propune sa se treaca la discutii sau intreb;

Dl.consilier Dragomir ar fi vrut sa stie dacase
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiec

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 votur
PunctuI nr.3 de pe ordinea de zi este

aprobarea ReguIamentului de organizare
Pensionarilor din MunicipiuI Campina.

La fel ca la proiectele de hotarare anterioare, d
are completari la expunerea de motive prezentata s
discutii.

Dl.Candea mentioneaza ca doreste sa pro
regulament, dupa cum urmeaza:

- la art.2, alin.(2) - se mentionea^a
Pensionarilor va fi asigurata de un Comitet director
dupa cum urmeaza:

1. ing.Tiseanu Horia Larentiu - Primarul Muni
Precizeaza ca expunerea de motive a fost facu
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din

Considera ca ar trebui sa se mentioneze - "Co^ducerea
va fi asigurata de un Comitet director format din
indeplinita de Primarul Municipiului Campina si
urmeaza:

reprezentant Aparat specialitate din primari
- consilier local - membru;
- consilier local - membru;
Administrator club - membru.

1.
2.
3.
4.

forrmlare:- alin.(3) propune sa aiba urmatoarea
avea un mandat de 4 (patru) ani, iar membrii sai sunt
hotarare a Consiliului local, pentru consilieri si prin
administratorului si a angajatului aparatului de spe<
director va coincide cu mandatul Consiliului local al

A propus acest amendament, pentru c& 1
mentioneaza:" Comitetul director va avea un mahd<
sai, sunt numiti si revocati, dupa cum urmeaza:

- la propunerea Primarului, reprezentant^l
administratorul Clubului pensionarilor".

Primarul pentru a numi pe cineva trebuie sa de
A propus sa coincida cu mandatul Consiliulu

sunt alesi pentru 4 ani, motiv pentru care si comitetjil
mandat de 4 ani.

- la Cap.IV - Obligatiile membrilor
propune sa se prevada litere;

- la art.25 se mentioneaza ca orice
la excluderea din randul membrilor clubului.

Dumnealui considera ca excluderea din randu
ca exista si o procedura de primire Tn randul membr
nu se mentioneaza acest lucru. Dimpotriva, art.
neingradit al pensionarilor. Daca membrii devin
participare va trebui reformulat art.25:

"Art.25. Impotriva membrilor care nu res$eda
director poate dispune masura interzicerii accesplui
participarii la activitatile acestuia".

Dl.Fratila se refera la componenta comitetiilu
membri: din partea aparatului de specialitate al
partea consiliului local - dl.Enache Dragomir si

Dl.Duran il propune pe dl.Petrescu Ioan.
D-na Lupu il propune pe dl.Dima Gabriel - Va
Se supun la vot amendamentele d-lui Candea:
A. . i

Inamte de a se supune la vot amendamentele
adreseaza d-lui Candea, mtreband daca se enumer& c

Se supun la vot amendamentele d-lui Candea:
- art.2, alin.(2) - "Conducerea clubului ppns
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Priknarului - dl.Dula Mg.rian, din
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1. reprezentant Aparat specialitate din ptimarie - membru;
2. - consilier local - membru;
3. -consilierlocal-membru;
4. Administrator club - membriL

Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost aprobat (17 voturi pentru)

local
- art.2, alin.(3) - "Comitetul director va

membrii sai sunt alesi (numiti) sau revocati prin hotiirare a Consiliului
consilieri si prin dispozitia primarului, in cazul administratorului si a an
aparatului de specialitate. Mandatul Comitetului director va coincide cu
Consiliului local al Municipiului Campina".

un mandat de 4 (patru) ani, iar
pentru

gajatului
mandatul

Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost
Cu unanimitate d voturi,- la art.23 - alineatele sa fie prevazute cu^ lit

amendamentul a fost aprobat (17 voturi pentru).
- art.25 va avea urmnatorul continut: "Impotriva membrilor care nu respecta

prevederile art.24, Comitetul director poate dispufte masura interzicerii accesului in
incinta clubului si a participarii la activitatile ac$stuia". Cu unanimitate dp voturi,
amendamentul a fost aprobat (17 voturi pentru).

Dl.Petrescu propune un amendament privintf mandatul membrilor Comitetului
director propus pentru o perioada de doi ani, pana la expirarea acestui mandat

Dl.Dochia precizeaza ca atunci cand se te^mina mandatul Consiliu
implicit se termina si mandatul celor alesi in ComJtetul director.

Dl.Dragomir doreste ca dl.Fratila sa prezinte p|ocura din partea prim;
a fost imputernicit sa faca propunere pentru un m|empru din aparatul de
al Primarului.

aprobat (17 voturi pentru).

spxial

Dl.viceprimar mentioneaza ca dumnealui 1-;
propunerea.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca o

rugat pe dl.Fratila

sa se emita dispoziti
reprezentantul din aparatul de specialitate al Prim4rului.

Se ia o pauza pentru completarea buletin^lor de vot cu cele 4 p
dl.Enache Dragomir, dl.Bondoc Viorele - Gheotghe, dl.Petrescu Ioan si
Ioan.

Modalitatea de vot este: in dreptul fiecarei f>ropuneri de pe buletinul
mentioneaza "DA" sau "NU". S-a trecut la procedura efectiva de vot,
derulat fara evenimente.

Comisia de validare se retrage pentru a pr0ceda la numararea bulet
vot. In urma veriflcarilor s-a constatat ca dinnumarul de 17 buletine:
intrebuintate toate au fost valabile.

Rezultatul votului este urmatorul:
i

- Enache Dragomir - 9 voturi pentru si 8 voturi impotriva;
- Bondoc Viorel - Gheorghe - 8 voturi pent^u si 9 voturi impotriva;
- Petrescu Ioan - 8 voturi pentru si 9 voturi tmpotriva;
- Dima Gabriel - Valeriu - 9 voturi pentru s| 8
In concluzie, reprezentantii Consiliului 10ca

voturi impotriva.
al Municipiului Carhpina in

dl.DimaComitetul director al Clubului Pensionarilor sun: dl.Enache Dragomir si
Gabriel - Valeriu.
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D-na consilier Clinciu Monica cere
sedlntei, astfel prezenta membrilor Consiliului local

Se supune la vot proiectul de hotarare in an
16 voturi pentru.

permismnea de a pleca de la
ste de 16 consilieri.
amblul sau si este

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de
privind modificarea si compIetarea punctului
nr.48/22 martie 2018 privind modificarea si com
Cap.IV, PunctuI A, Nr.crt.2 si Nr.crt.5 din Anex
referitoare la insusirea inventarului bunurilor ca
al Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt m
teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia mediului.

Ia cuvantul dl.Enache, care precizeaza ca a
transcriere in documente a terenului. Astfel s-a
cadastrale, iar actualizarea suprafetelor este nece
administrare a bunurilor imobile catre Casa Tineretu

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proi&
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este
modificarea si compIetarea Anexei nr.l Ia H.C.L
darea in administrarea Casei Tineretului a unor

Initiatorii proiectului de hotarare suntdl.Tise
Municipiului Campina si dl.Pitigoi Ioan - Adrian
Campina.

Ia cuvantul dl.Pitigoi, care precizeaza ca
prezentata nu are completari.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiec
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.

existat inadvertente
cohstatat ca exista dou

ara si pentru transm
ui.
tului de hotarare, se s

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea
privind aprobarea Actului aditional Ia Contract
16 aprilie 2018 aprobat prin H.C.L. nr.36^2 mar

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.T:

de

se*
Municipiului Campina si dl.Pitigoi Ioan - Ad(ian
Campina.

Dl.viceprimar ii invita pe membrii Consiliu ui
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proie^

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.
Punctul nr.7 de pe ordinea de zi est^

modificarea si compIetarea Anexei nr.2 la
referitoare la aprobarea unor reglementari refer
de taxi pe raza Municipiului Campina.

Pentru ca initiatorul proiectului de hcjtar
Laurentiu nu este prezent la sedinta, proiectul est^ si
Ioan Adrian, care mentioneaza ca nu are nimic de^ ad
expunerea de motive prezentata.
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Pentru ca nu sunt discutii pe margmea proiec
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea kle
privind darea in administrare Clubului Sppr
suprafata de 1.139,00 m.p. si a constructiilor C2, <
Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.45.

Pentru ca initiatorul proiectului de ho(ar
Laurentiu nu este prezent la sedinta, proiectul est^ s
Ioan Adrian, care mentioneaza ca ii invita la discu|ii

Dl.Cercel spune ca la art.2 al proiectului
durata de administrare si propune pe durata exister^te

DlOlarasu spune ca acest lucru nu se po4te,
determinata. Aceeasi problema a fost si cu cont^ac
Tineretului.

Dl.consilier Dragomir propune 10 ani.
Dl.Cercel propune la art.2 al proiectului de

a Clubului Sportiv Campina asupra imobilelor se tra
ani.

Se supune la vot amendamentul propus de dl
16 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in an
16 voturi pentru.

Dl.Dochia precizeaza ca la proiectul de ho^tar
Actului aditional la contractul de administrare inehe
sa se mentioneze pe ce perioada se transmite drepi;ul

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza sa ^e ;
Se supune la vot - durata de 10 (zece)

unanimitate de voturi (16 voturi pentru).
Punctul nr.9 de pe ordinea de zi estb

modificarea si completarea Anexei la H.C.L. rti
insusirea inventarului bunurilor care
Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt men
programe fmantare europeana, administrarea
agricultura.

Ia cuvantul dl.Bondoc care precizeaza
prezentata, mai are de adaugat cateva corectii, cuni a

- la "Cladire Piata Agroalimentara", la v
- la parcul Muscel - amplasament intre zor[a c

si drum de exploatare De 226;
- schita de la tribune si vestiare teren fotb^l s

mentionata suprafata construita de 96 mp.
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Urmatorul punct (nr.lO) este proiect qe
modificarii si completarii Anexelor nr.l si nr.2 l;
referitoare Ia alocarea unor sume de bani pencru
manifestari cuIturale, artistice, sportive sj ed
local,inanul2017.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt nier
sanatate, cultura, inva^amant, culte $i tineret, sport si

hotarare privind a robarea
H.C.L. nr.42/22 maitie 2018
susfinerea financiarii a unor

uc^tive organizate de ConsiIiul

Ia cuvantul dl.Dima care mentioneaza ca pr
unor sume intre alineate, de la punctul 14 - Umbr^eh
de interpretare vioara Cornelia Bronzetti, pentru
concursului. Suma nu necesita alocari in plus, fiin<
3.000 lei de la alin.l4, la alin.l8.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proie
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi e
atestarea apartenentei la domeniul privat al P
in suprafata de 1.127,00 m.p., situat in Munic
Tarla 83, Parcela Cc 240.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt
programe fmantare europeana, administrarea
agricultura.
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Ia cuvantul d-na consilier Lupu care prec
fata de expunerea de motive prezentata.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea pr iec
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.l2) de pe ordine;
privind revocarea H.C.L. nr.ll9/27 iulie
asocierii Municipiului Campina cu S.C. Swis
scopul elaborarii si aprobarii, in conditiile
vederea extinderii intravilanuIui Municipiu
2.078,00 m.p., cuprinsa in imobilul - teren,
B-dul Carol I, nr.302, Nr.cadastral 220
S.C. Swisscaps Romania S.R.L. Cornu, modi
nr.l30/31 aug.2017.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt rner
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie sj prol:ec{

Ia cuvantul dl.Enache care mentioneaza
Municipiului Campina cu S.C. Swisscaps Romdnia
aprobarii, in conditiile legii, a unei documentatii P.U

Intre timp, societatea a constatat ca nu z.re
derula lucrarile in continuare, drept pentru care splic
ulterior la ideea initiala.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea pr ie<
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru.

Ultimul punct (nr.l3) inscris pe ordinea de
diverse.
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Dl.consilier Dima transmite mulU:imirile
Federatiei Romane de Modelism, materializate p
simbolica. Propune ca aceste materiale sa fie
expuse Tn vitrina cu obiecte dedicate acestor even

De asemenea, solicita acordul de
desfasurarea la fmele lunii septembrie a unei e
Modelism (28 - 30 septembrie), Etapa Campio
curse cu motor termic. Ceea ce s-a desfasun
navomodele si automodele electrice. C
sublinieaza faptul ca nu s-a solicitat
Multumeste directorului Casei Tineretului, d-lui

Doreste sa stie daca poate sa faca
concursului national.

Dl.Enache intreaba in ce consta acest sprijir
Antevorbitorul precizeaza ca sprijinul

desfasoare aceasta activitate la Campina
AJFPS. De data aceasta este vorba doar de compe

Se supune la vot propunerea d-lui Dima,
pentru.

In continuare, dl.Dima, ii invita pe domnii
la vernisajul expozitiei "Dansand sub soarele solt
ora 11,00, artist plastic campinean, Grigorescu

Dl.Fratila mentioneaza ca a citit prin presa
europene, in sensul ca, Ministerul De
viitoarelor proiecte. Daca poate cineva din execut
unele explicatii.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca ex
sedintei nu poate sa dea toate detaliile, cea mai in
Eliza.

Dl.viceprimar Pitigoi mentioneaza ca d-n
problema, se ocupa inclusiv de departamentul d
poate sa dea un raspuns.

Dl.Fratila doreste sa informeze Consiliulu
Tineretului, precizand ca cornisia de specialitate
reprezentantii consiliilor elevilor din licee
propus sa vina cu proiecte si idei cum ar dori sa a
stranse cateva dintre aceste proiecte. Pasul
pentru intocmirea regulamentului de functionare

S-a identificat din start o problema, este
care sa raspunda de asezamantul respectiv sI care
Colegiul Tehnic "C.I.Istrati" a pus la d:
caminele petrol, care este o locatie destul de gen
ideea ca locul respectiv sa poata fi folosit de
studenti), de asociatiile campinene care dezvolta
licee.

iirile
^;ate p
a. fie
even

Dtinci
nei e
ampio
fasurs
de ca
,prijin
l-lui B
deme

sprijir
ul cor
$i sa
;ompe
ima, a

>mnii
le solt
cu Au
presa
oltarii
:xecut

Ca ex
nai in

a d-m
titul d

>iliulu
ilitate
sj cu
i sa ai
1 urm
nare a
este i
I care
0zitias

e gen
it de
:volta

i-n
int
:>re
me
>iu
ape
nat
t 1

v
fi

ad
rsu

sta
se

titi
cea

:on
itiu
rel
ca
a

v s

lSti

me

di
e ii

lo
- 5

dir
ate
ato

C
eo
sa
ad
ero
oti
:>r<

^i Ioana Dumitru -
-o placheta si printr-o
uate de Primaria Ca
ite.
al domnilor consilie
a Campionatului Na

ilui National de Nav
i fmele lunii trecute
i fi un spectacol de
ianciar din partea ]
ilescu pentru sprijinul
-ile ca sa se desfasoc

in faptul sa i se dea
faca demersurile ne

: de navomodele.
sta fiind aprobata cu

silieri la o expozitie d
ui de vara", sambata,

exista o problema cu
sanctionat primaria

a confirme acest lucru

o corespondenta, dar
sura este d-na director

rector Oprescu Eliza
tegrare si fonduri eui

cal despre infiintarea
anatate, cultura, s-a ii
2ctorii acestora. Copii
asezamantul respecth
ar fi sa se inceapa

ubului Tineretului.
sara anagajarea unei
ie remunerata. Reami
ninistratiei fosta cant>

asa. Se merge in conti
tinerii din Campina

grame in sprijinul tin

;ecretara
medalie
npina si

i pentru
ional de
>modele,
au fost

)sebit si
rimariei.
icordat.
re etapa

voie sa
;esare la

6 voturi

", pictura,
30 iunie,

bndurile
pe tema
si sa dea
9

"n cadrul
Oprescu

cunoaste
opene si

Clubului
talnit cu
or Ii s-a
Au fost

iiscutiile

3ersoane
nteste ca
na de la
nuare pe
(elevi si
rilor, de



1,

sa

ia
st

ta
in

se

Dl.Enache se refera la Parcul Regele Mih
aduca in atentia tuturor, ca la acest parc sa nu se
pentru ca la lucrarea de reamenajare a Parcului db 1
instalatie si nu a functionat niciodata.

De asemenea, lucrarea trebuie urmarit& si d
s-a facut o turnare de beton mai importantasi exec
acces pentru persoanele cu dizabilitati.

Mai aduce la cunostinta starea mobilierulu
mai ales a leaganelor, unde exista riscul ca copii
peste vad - podetele sunt periculoase, exista
alimenteaza cu apa potabila, care sunt mutate.

Se refera la cresa de pe str.Plevnei, unde
leaganele sunt neingrijite, usile deschise, o salcie

Dl.viceprimar raspunde d-lui Enache:
- referitor la Parcul Soldat - dumnealui es

rampele nu erau prevazute in proiect si i s-a
celelalte lucrari si sa realizeze rampe de acces dir
noua vizita in teren, pentru ca constructorulvrea
dar nu obliga). Pana acum, constructorul a demo
cele 2-3 turnari de beton pe care le-a facut,nu a
electrica, nu a terminat betoanele de turnat).

- pentru Fantana cu ciresi - luna viitoare s.
bugetara pentru SF reamenajare Fantana cu Cires
pentru tuns iarba, vopsit, reparatii leagane, schimbat

- in ceea ce priveste cresa si gradinita de
dl.Badulescu sa se duca la fata locului si sa ia masur
anunte daca trebuie executate lucrari de intre|iner

Dl.Candea se refera la Fantana cu ciresi, preci
asezate langa gratare, de asemenea si habele de guno

I se adreseaza d-lui Badulescu, mentionand
iar indicatoarele de dirijare sunt acoperite defrunzel

fntreaba care este stadiul masurilor luate
nr.l31 referitoare la taxele suplimentare pentru
ridicarea gunoaielor.

Dl.Badulescu precizeaza ca impreuna cu Opei
anumite faze, prin care se vor transmite instiintar ce
au incheiat contract de salubritate si detin proprieta
gospodarii). Faza urmatoare este sa se transniita noti
care au contract nu corespunde cu numarul celor ca
faza, incheindu-se aprox. 200 contracte noi.

Antevorbitorul reaminteste ca dl.Ba4ulescu
daune la cetateni pentru ca hotararea ar fi ilegala si
incat sa se aduca o modificare hotararii respective

Dl.Badulescu mentioneaza ca la nivelul com
stabilit ca taxa sa ramana in valoare de 20,34 lei.
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D-na Pulez Loredana comunica Consiliulu
solicitat cheltuielile efectuate de primarie pen
pregatit o situatie a cheltuielilor pentru anul 2
Tntreaba pe domnii consilieri daca ii permite sa fi

Membrii Consiliului local sunt de acord.
D-na Lupu Ti invita pe reprezentantii Poli

orele 7,30-8,00, la habele de gunoi de la Fantam
din afara localitatii, care vin cu masinile pline de

De asemenea, m zona respectiva si spre
aparut capusele.

Dl.Dochia se refera la parc, precizandca d ca
spuna Parcul "Regele Mihai", sa se scrie undeva
continuare in oras, scrie locatie - Parcul Milia.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza
Comisia speciala care functioneaza in cadrul Con
urmatoare trebuie initiat un proiect de hotarar
denumirea oficiala.

Dl.Stoica - locuitor al Municipiului Ca
18 iunie s-a oprit curentul Tn zona in care lpcui
Acelasi lucru s-a intamplat si cu apa. Intreaba ex
Politia locala sa treaca prin zona si sa anunte.

De asemenea, in urma lucrarilor executate
Politia locala au venit dupa o saptamana si l-au i
disparut materiale. Dumnealui a spus ca nu ^tie n
supraveghere, iar cei de la Politia locala au rmenti

Propune executivului sa se monteze un s
poate vedea cine fura, ce se fura, cine arunca gun

Dl.viceprimar se refera la intrerupere$ ape
scuze in numele operatorilor. A avut o discu
foloseasca mijloacele de informare, mass-media p

Referitor la toaletarea copacilor din zo
adevarat ca s-au taiat copacii uscati, s-au toa
pregatesc pentru investitia de reabilitare a scarilcr
se scari de pe promenada B-dul Culturii, celelalte

Intr-adevar, persoane neidentificate au sust
D-na Visa - locuitor al Municipiului Ca

C.Istrati, nr.l2, unde aproximativ 100 m nu sunt
Dl.viceprimar mentioneaza ca s-au fa

trotuarului neexistent. Lucrarea o sa se fac& in |egi
Campina, dar din cauza ploilor s-a intarziat
jumatatea lunii august o sa existe trotuar. O sa
str.C.Istrati de str.Rahovei.

Dl.Olarasu mentioneaza ca a transmis dom
adresa Agentiei Nationale de Integritate in ceea
Nistor. Dupa prezentarea situatiei de fapt si a soh
integritate solicita sa i se comunice si masura disj
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Avand in vedere faptul ca dl.Nistor nu rrtai
mandat, vroia sa se consulte cu domnii consi|lieri da
fie in aceasta maniera - dl.Nistor nu mai detijne func

Dl.viceprimar precizeaza ca dl.Nistor este con
ca trei ani, dupa hotararea defmitiva a instan|ei, nu ]
ca acesta trebuie sa fie raspunsul.

Dl.Bondoc mentioneaza ca dl.Nistor nu m
consilier local.

Dl.Dochia precizeaza ca raspunsul pe care
cel referitor la mandatul de consilier local.

D-na Lupu mentioneaza ca chiar daca legea^ pr
nu da decat raspunsul ca dl.Nistor Marian nu mai oet

Dl.Candea precizeaza ca comisia de sp
locala, juridic, trebuia sa dea un raspuns daca est
anexa la contractul cu S.C.Erin, pentru ca s-a transf
iar aceasta societate in S.C. Eric. Nu au putut sa
au avut documentele si cele existente au fost pus
necesar un certificat de inscriere a firmei Duran si
Rodan (acest lucru trebuie comunicat de S.C. Eric si
sens, sa puna la dispozitie comisiei toate docum
analizeze o sa mai fie invitati si alti specialisti din p
pentru ca este o hotarare care trebuie luata d6 Consil

D-na secretar mentioneaza ca o sa li se trarism
solicita sa faca dovada transformarii S.C. Duran in
necesare analizarii situatiei de catre Consiliul locd.

Dl.Candea precizeaza ca nici in instan|a nu
a denumirii.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi
$edin{a inchisa.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul prc

Pre$edinte de ^edin^a,
Consilier,

dl.Dochia Adrian

edit.I.G.
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