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Astazi, data de mai sus a avut loc sedin{a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.586/20 iulie 2018 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin{ei au fost conduse de d-na consilier Clinciu Monica - Iozefma,
la ele fiind prezen{i 16 consilieri locali din totalul de 19 (au absenta: d-na Lupu
Livia, d-ra Topala Corina si dl.Dochia Adrian).

La lucrarile acestei $edin$e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - secretarul Municipiului Campina,
d-ra Bumbacea Ioana - consilier Cabinet primar, d-na Tudorache Alice - Director
Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Campina, d-na Dumitru
Adina - Director executiv - Serviciul public de asistenta sociala si autoritate
tutelara, d-na Ene Mihaela - $ef Serviciu asistenta sociala si autoritate tutelara, d-na
Oprescu Eliza - Director executiv investitii, d-na Caliman Didona - arhitect sef,
d-na Pulez Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate, d-na Staicu Claudia
- consilier in cadrul Serviciului administrarea domeniului public si privat,
dl.Birligiu Cristi - sefServiciu impozite si taxe din cadrul Directiei economice, d-na
Dobrin Petruta - consilier in cadrul Compartimentului programe fmantare, relatii
internationale si protocol, dl.Badulescu Remus - administrator public al
Municipiului Campina, dl.Buda Florin - director Casa Tineretului, reprezentan{i ai
mass-mediei, precum si locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, presedintele sedintei supune la vot procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 28 iunie 2018, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi
(16voturipentru).

De asemenea, intreaba daca sunt modificari sau completari la proiectul ordinii
dezi.

D-na Albu precizeaza ca Comisia buget, fmante, programe de fmantare
europeana din cadrul Consiliului local retrage din proiectul ordinii de zi, proiectul
de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului
Campina a terenului in suprafata de 363,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Plevnei, nr.8, Tarla 83, Parcela Cc 799.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarea propusa de Comisia
buget, fmante - retragerea din proiectul ordinii de zi a proiectului de hotarare inscris
la nr.l, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).



Presedintele sedintei aduce la cunostinta faptul ca toate rapoartele comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului local pentru proiectele de hotarare aflate pe
ordinea de zi sunt favorabile.

/^

In cadrul "Minutul centenarului", ia cuvantul dl.consilier Enache Dragomir
care precizeaza ca, citez: "Cronologic, respectand datele, in iulie 1918 se constituie
in Italia, Comitetul de Actiune al Romanilor din Transilvania, Banat si Bucovina,
sub conducerea profesorului Simion Mandrescu, cu scopul de a organiza prizonierii
romani din armata austro-ungara in legiuni care sa participe la lupta alaturi de
armata italiana".

^.

In continuare, se refera la momentele inaintasilor nostri si la Bratianu, care
este autorul momentului; acesta participand la solemnele serbari nationale prilejuite
cu ocazia centenarului nasterii lui Avram Iancu, Ion I.C. Bratianu elogia marile lui
merite fata de natiunea romana, citez: "Neamurile ca si indivizii fauresc rostul vietii
lor si lasa urme m lurne prin energia cu care sunt in stare sa-si manifeste insusirile.
Barbatii care in cursul vremurilor au reprezentat, au desteptat, au mdrumat energia
nationala de tot felul au dreptul la recunostinta noastra.

In preajma muntilor care ne stau in fata s-au desfasurat cele mai stralucite
lupte ale lui Iancu, si era firesc ca in constiinta nationala sa vibreze cu o deosebita
intensitate in tinutul motilor, cetate nestirbita a romanismului in care poporul si-a
pastrat intacta vlaga stramo^easca".

Astfel, intr-o brosura intitulata "Din amintirile altora si ale mele, din Tara
Motilor", dedicata fiului sau Gheorghe Bratianu, acesta scria, citez: "Privind din
crestetul hotarului, nu stiai in care parte e tara mai romaneasca. Niciodata nu mi-a
rasarit mai stralucita viziunea realizarilor nationale decat de pe inaltimile de peste
2000 m".

Dl.Enache prezinta niste fapte ale lui I.C. Bratianu si actele care au fost
rasplata pentru faptele respective.

"Cetatea Carpatilor de pe crestele careia, la fel ca alti mari oameni politici ai
neamului, vazuse indestructibila unitatea teritoriului national, sursa inepuizabila de
romanitate, care se revarsa peste tot, in limitele vechii Dacii, constituia pentru Ion I.
C. Bratianu, argumentul esential al intregirii. Impreuna cu sotia sa Eliza Bratianu, a
facut o excursie in Muntii Apuseni in anul 1907. A fost la Albac, satul lui Horea, de
unde a luat biserica si a instalat-o la Florica. Dupa 14 ani s-a reintors in Tara
Motilor, care devenise o parte din Romania Mare. Despre evenimentul petrecut in
1907, relata Ion Pilat: "Acolo (la Albac) i s-a plans poporul ca ungurii vor sa darame
vechea biserica de lemn a eroului motilor si s-o puna pe foc". Incepusera chiar sa o
desfaca. Atunci, Ionel Bratianu n-a pregetat o clipa sa cumpere cu banii lui
bisericuta si s-o aduca la Florica unde, barna cu barna mesteri dulgheri din Albac au
inaltat-o iar. Ungurii prinsera de veste, dar prea tarziu. Ordinul de oprire de la
Budapesta a sosit la granita tocmai cand trenul salvator o si trecuse. Astfel, prin
bisericuta din Albac, Florica participa direct la martiriul Ardealului. Intre capela
Bratienilor si biserica lui Horea, acest pamant predestinat, intruchipeaza destinul si
visul neamului insusi". Acestea sunt faptele.

Tot cauzat de dragostea lui pentru Fagaras, la un moment dat a avut intentia
sa mute capitala de la Bucuresti, in muntii Fagaras, dar s-au opus foarte multi ai
locului, inclusiv fratele lui, Vintila.



Rasplata:
"Intr-un articol intitulat "Pentru dl.Iuliu Maniu - Rusinea din Hateg", Pamfil

Seicaru semnala incalificabilul act comis de presedintele Organizatiei National
Taraniste din Hunedoara care a determinat Consiliul comunal din Hateg sa schimbe
numele strazii I.C. Bratianu, in strada Muswanyi, un fost primar maghiar dinainte de
1918". Asta datorita faptului ca foarte multi au avut impotriviri lui I.C.Bratianu,
chiar si Nicolae Iorga.

Se trece la discutarea punctelor mscrise pe ordinea de zi, primul punct inscris
fiind - Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, desfasurata m semestruI I al anului 2018.

Daca sunt intrebari, in sala este prezenta d-na Dumitru Adina.
Dl.consilier Candea intreaba daca la toate cele 99 de controale s-au mtocmit

note de constatare si acestea se afla la dosar.
D-na Dumitru precizeaza ca s-au mtocmit note de constatare si acestea sunt

pastrate la dosarul fiecarui asistent personal.
Antevorbitorul ii felicita pe cei care au intocmit raportul, pentru modul in care

au prezentat lucrurile pentru activitatile desfasurate si responsabilitatea cu care
trateaza problemele.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea raportului se trece la urmatoruI punct
(nr.2) de pe ordinea de zi - Raport privind stadiul inscrierii dateIor in registruI
agricol, pe semestruI I aI anuIui 2018.

Avand in vedere ca nu sunt discutii si intrebari pe marginea raportului, se
trece la discutarea punctului nr.3 de pe ordinea de zi - proiect de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului local al MunicipiuIui Campina ;̂i
aprobarea rectificarii bugetelor ordonatoriIor ter{iari de credite, pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca rectificarea bugetara are loc ca urmare a solicitarii
ordonatoriIor tertiari de credite, in vederea realocarii de credite bugetare pe articole
si alineate la bugetul local si bugetul de venituri proprii, in vederea suplimentarii si a
redistribuirii creditelor bugetare, precum si a solicitarilor de redistribuire si
suplimentare de credite bugetare intre articole si alineate, propuse de ordonatorul
principal de credite pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri si servicii si
cheltuielilor de capital.

In cadrul sectiunii de functionare:
- Cap.51.02 - Autoritati publice, a propus suplimentarea cu suma de 30,44 mii

lei pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare.
- Cap. 61.02 - Poli{ia Locala, a propus suplimentarea cu suma de 13.540 lei

pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare (abonamente telefonie
mobila);

- Aparare civila - a propus suplimentarea cu suma de 1.000 lei pentru
acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare (abonamente telefonie mobila);

- Cap. 67.02 - Biblioteca - propune suplimentarea cu suma de 15.640 lei
pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare (furnituri de birou,
instalare sisteme de detectie incendii - 7.140 lei si reinoire polita asigurare a
schitelor pictorului Nicolae Grigorescu - cu o valoare de 8.000 lei);



- pentru Muzeul B.P.Hasdeu - redistribuire de sume in cadrul cheltuielilor
cu bunuri si servicii, si anume - suplimentarea cu suma de 5.470 lei pentru
contractul de paza. Muzeul nu are personalitate juridica, dar are un cont special Tn
bugetul Municipiului Campina, asa cum are si biblioteca si alte institutii, fara
personalitate juridica.

- Cap. 68.50 - In cadrul capitolului Asigurari si Asistenta sociala (Centru
Rezidential de asistenta si reintegrare sociala a persoanelor fara adapost, Cantina
Sociala, Asistenta sociala Tn caz de invaliditate), se redistribuie sumele aprobate la
titlul ,,Transferuri curente" la titlul ,,Cheltuieli de personal" si titlul ,,Cheltuieli cu
bunuri si servicii", in vederea acoperirii cheltuielilor.

Pentru ca a aparut o lege care schimba legea care impunea sa se infiinteze
Directia de asistenta sociala cu personalitate juridica si dupa principiul
economicitatii pentru infiintarea unei noi directii, pentru care ar fi trebuit sa se
angajeze 8 persoane, plus alte dotari suplimentare inerente functionarii unui
compartiment cu personalitate juridica, propune Consiliului local sa nu se mfiinteze
Directia de asistenta sociala cu personalitate juridica si sa ramana o directie, fara
personalitate juridica, in subordinea Consiliului local si a Primariei. In acest caz,
fondurile alocate la un capitol se trec la alt capitol (nu mai sunt subventii pentru o
viitoare Directie de asistenta sociala, ci niste cheltuieli pentru functionarea unui
compartiment).

- La Cresa - a propus suplimentarea cu suma de 15.000 lei pentru acoperirea
cheltuielilor de intretinere si functionare (hrana pentru copii in perioada octombrie -
decembrie 2018). Nu stie de ce a fost o suma in minus, sunt amanunte care trebuie
reglate, poate nu a fost bine estimata suma la inceputul anului sau poate din alte
clauze.

- Cap.70.02 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciiIor si dezvoltarii
comunale:

- pentru iluminatul public propune suplimentarea cu suma de 13.000
lei, pentru contract service iluminat public - 90.000 lei, iluminat pentru blocul de
locuinte de necesitate 4.000 lei, gaze pentru blocul de locuinte de necesitate -
70.000 lei, apa - 15.000 lei, mentenanta lifturi - 10.000 lei, mentenanta utilaje
blocuri locuinte de necesitate - 15.800 lei, urmarirea in timp a constractiilor
pentru perioada noiembrie - decembrie - 4.200 lei. Precizeaza ca blocul de
locuinte de necesitate nu este locuit. Se incearca sa se convinga locatarii blocului
A6 (doua asociatii) sa accepte sa fie consolidat blocul respectiv sau cate un
tronson. Nu s-a gasit pana acum intelegere, ar fi oarecum o deschidere din partea
unei jumatati de bloc (doua tronsoane a cate 44 de locuine), dar pana acum nu s-a
materializat.

Se mai incearca acest lucru si cu locatarii din blocurile de pe str.
M.Eminescu, str.Bucea si str.Orizontului. Au avut loc intalniri cu locatarii, cu
presedintii si administratorii de asociatii, in sensul ca este un ajutor pretios pe
care statul il poate acorda familiilor cu blocuri afectate grav de cutremure si poate
este ultima sansa de a consolida imobilele.

A mai fost o incercare cu ocazia construirii blocului 23 I in perioada
1995 - 1996, a blocului E11 - E13 (caruia in anul 2001 i s-a schimbat destinatia



m bloc de locuinte pentru tineri sub 35 de ani) si investitia fmalizata de catre
ANL. Este o noua Tncercare de a muta oamenii si de a le consolida blocurile.

Face un apel la domnii consilieri, care reprezinta diferite partide politice, sa
convinga locuitorii blocurilor sa fie de acord cu consolidarea acestora.

Este usor sa se schimbe destinatia blocului in locuinte din fondul locativ de
stat, unde sa se mute 72 de familii, pentru ca sunt peste 200 de solicitari de
locuinte. Odata incheiata aceasta posibilitate, nu se vor mai putea consolida
blocurile afectate de cutremure. Din cate se discuta la Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta, probabilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate
exista, in continuare.

Daca intr-o anumita perioada de timp nu se reuseste sa se convinga
locuitorii blocurilor afectate, singura sansa este sa se schimbe destinatia.

Pana atunci trebuie sa se cheltuiasca bani pentru apa, gaze, curent electric,
mentenanta pentru lifturi.

- La Cap.74.02 - Salubritate - a propus suma de 1.350.000 lei la cheltuieli de
bunuri si servicii pentru acoperirea cheltuielilor cu operatorul de salubritate.

- La Cap. 84.02 - Strazi - a propus suma de 5.470 lei pentru acoperirea
cheltuielilor de intretinere si functionare (completarea unui contract existent).

A

In continuare, se refera la Anexa nr.2 - Lista cheltuielilor de capital (obiective
de investitii) pe anul 2018, care poate fi modificata si se pot lua fonduri pentru alte
categorii de cheltuieli.

Ca urmare, a preluat suma de peste 1.000.000 lei, care a fost transferata catre
cheltuielile de care a vorbit anterior.

Sunt urmatoarele modificari la:
- "Echipamente si retele de calcul" - de la 50.000 lei, la 82.000 lei;
- "Softuri si licente"'- de la 58.000 lei, la 169.000 lei;
- "Sistem informatic integrat la nivelul primariei" - de la 250.000 lei, la

101.000 lei (achizitionarea unui modul dintr-un sistem integrat);
- la Cap.68.05 - Asistenta sociala, pentru Cantina sociala propune sa se

renunte la "Frigider cu 2 usi profesional" si m loc de "Masina de gatit profesionala"
- 10.000 lei, propune aprobarea sumei pentru un cuptor electric (a fost la cantina,
soba exista, cuptoarele sobei nu mai sunt functionale), pana la achizitionarea unei
sobe noi.

- la Cap.70.02 - "Reabilitare Parc situat in B-dul Carol I (Soldat) - de la
1.213.650 lei, la 1.476.780 lei, o crestere a sumei din buget cu suma preluata de la
"Reparatii capitale Camin Energetic", de la 1.539.270 lei, la 1.276.156 lei. Suma de
la Caminul energetic este mai mica pentru ca, conform licitatiei procedurii de
achizitie, suma necesara este de 1.276.000 lei, iar la reabilitarea de la Parcul Soldat,
dintr-o eroare a anumitor documente nu s-a propus in buget suma necesara, ci mai
putin (suma de 1.476.000 lei este prevazuta in indicatorii tehnico-economici si in
contractul lucrarii).

Atunci cand s-a mtocmit contractul poate cineva de la Serviciul ADPP a dat o
informatie gresita sau intr-o alta Tmprejurare s-a aprobat o suma mai mica, cu o
suma anterioara care a fost propusa. Dupa cum se stie, pretul lucrarii s-a tot marit
in ultimul timp.



S-au mai facut reglaje la semaforizare intersectie str.C-tin Stere cu
str.Conductelor, care are ordin de mcepere a lucrarilor, de la suma de 407.000 lei la
367.000 lei (valoarea necesara conform licitatiei).

- Pentru cresterea eficientei energetice in Spitalul Municipal Campina - s-a
alocat suma de 100.000 lei, dar nu crede ca lucrarile vor incepe in acest an, motiv
pentru care a propus suma de 2.000 lei, considerand ca lucrarea poate incepe anul
viitor (lucrarea este in verificarea pararnetrilor tehnici si economici, la Agentia de
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia).

- Pentru PUZ modernizare si cai de comunicatii zona Muscel, Arinului,
Rezervoarelor - a propus o micsorare a sumei de la 66.000 lei, la 40.000 lei;

- la Cap.70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Alte cheltuieli de
investitii - a propus introducerea unei pozitii noi - Actualizare SF Modernizare
Fantana cu Ciresi - 26.000 lei;

- s-a renuntat la achizitia unei cabine post de paza sediu primarie (daca se
doreste un post de baza trebuie obtinuta autorizatie, acordul Directiei de culte,
pentru ca se afla in apropierea unui monument istoric). Pentru ca nu era nevoie strict
de aceasta cabina a propus sa se renunte la ea.

- achizitie si montaj bariere in parcarile din spatele blocurilor - de la 23.200
lei, a propus suma de 5.000 lei, existand decat o singura propunere insotita de
acordul proprietarilor (in spatele complexului de la salcie). In viitoarea propunere de
modiflcare a domeniul public trebuie sa se modifice si cele doua tronsoane de strada
si sa fie mentionate ca parcari intre blocuri.

- reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila - a propus reducerea sumei de la 297.000 lei, la 142.000
lei (aceasta este suma cheltuita; dupa ce s-a incheiat contract cu o firma, aceasta a
considerat ca nu are timp sa intocmeasca si sa completeze studiul de oportunitate,
motiv pentru care a renuntat la contract. Astfel s-a ramas cu cheltuieli facute, cu
speranta ca se va relua propunerea, cu un nou ghid de fmantare, cu aceeasi tema).

- semaforizari B-dul Culturii cu str.Grivitei, B-dul Culturii cu str.Plevnei,
str.Ana Ipatescu cu str.Toma Ionescu - sumele sunt mai mici, dupa fmalizarea
lucrarilor;

- reparatie si reabilitare Calea Doftanei - de la 1.000.000 lei, a propus suma
de 60.000 lei (sume necesare pentru avize, alte documentatii care trebuie intocmite,
neconsiderand ca in acest an se mai poate realiza ceva din lucrare). Societatea Hidro
Prahova nu a avut solicitant la procedura de achizitie pentru continuarea canalizarii
in Municipiul Campina. Lucrarea nu va incepe in toamna, asa cum se gandeau la
Calea Doftanei ca va fi reparata capital. In afara de faptul ca s-au pus plombe ca sa
se creeze conditii mai bune pentru circulatie, a propus rectificarea sumei de bani,
care, partial, va fi alocata la "Reparatie si reabilitare str.Bobalna" - de la 1.000.000
lei, la 1.500.000 lei. Se doreste ca lucrarea sa inceapa in acest an. Exista autorizatie,
lucrarea se afla pe SEAP si se asteapta oferte din partea executantilor pentru
inceperea lucrarii.

Propunerea ordonatorilor tertiari de credite a constituit o propunere principala
si importanta in elaborarea proiectului de buget, astfel:



- Scoala Gimnaziala ,,A.I.Cuza": solicita rectificare de buget in vederea
redistribuirii de credite bugetare intre articole si alineate, la cheltuieli cu bunuri si
servicii, in cadrul bugetului aprobat;

- Liceul Tehnologic Mecanic: solicita rectificare de buget in vederea
suplimentarii bugetului aprobat la cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 60.000
lei in cadrul bugetului aprobat.

La scoli si licee exista cost/elev, care, la unele licee, care au mai multi elevi,
acopera cheltuielile cu salariile si intretinerea, la alte licee nu, cum este Liceul aflat
in discutie.

- Scoala Gimnaziala ,,Ion Campineanu" solicita rectificare de buget in
vederea redistribuirii de credite bugetare intre articole si alineate la cheltuieli cu
bunuri si servicii, in cadrul bugetului aprobat.

- Casa Municipala de Cultura ,,Geo Bogza" solicita rectificare de buget in
vederea suplimentarii bugetului cu suma de 16.500 lei (care sa acopere o parte din
manifestarile culturale si lucrarile de reparatii ale tencuielii pe partea laterala a
acoperisului, intrucat prezinta un pericol pentru pietoni si da si un aspect neplacut
Casei de Cultura). La urmatoarea rectificare de buget spera sa se gaseasca fonduri si
pentru reparatia holului unde a fost o societatea comerciala, cu activitate de club. In
momentul cand societatea a plecat de acolo a scos tot, inclusiv tapetul si
intrerupatoarele electrice.

La urmatoarea rectificare vor fi fonduri sa se imbunatateasca cladirea, astfel
incat si acest corp sa functioneze din punct de vedere ISU si Casa de Cultura sa aiba
doua holuri de intrare si de iesire.

- a mai propus amplasarea unei statii de maxi-taxi, cu o valoare de 10.000 lei,
pe str.I.H.Radulescu.

Dl.Enache se refera la suma care trebuie alocata pentru refacerea salii de la
Casa de Cultura (unde a functionat barul); daca fostul chirias nu este dat injudecata,
dumnealui nu ar aproba alocarea sumei, pentru ca banii ar trebui recuperati de la
acesta.

De asemenea, intreaba daca pe str.Bobilna sunt realizate bransamente pentru
restul de instalatii, pentru ca daca se reabiliteaza strada si societatea Hidro o sa
intervina pentru bransamentele de la canalizare si apa curenta, intreaba daca s-a tinut
cont in buget de aceste lucrari.

Raspunde dl.primar care se refera la bransamentele de pe str.Bobilna,
precizand ca mai trebuie realizate bransamente la reteaua de apa (bransamentele
pentru conducta pozata pe mijlocul strazii, exista, doar ca acestea se opresc la limita
proprietatii, unde exista un robinet de concesie. De la acest robinet mai trebuia
introdusa o bucata de conducta pana la bransamentul vechi, iar cetateanul pana la
caminul cu apometru din curtea dumnealui). Aceasta lucrare nu a fost efectuata, sunt
discutii cu reprezentanti CNI, ai firmei Fluid Development, Ministerului Dezvoltarii
si nu s-a gasit explicatia de ce nu s-a realizat lucrarea. Aceasta lucrare apare intr-un
proiect, care este anexa la proiectul initial, pe baza caruia s-a incheiat contractul. La
receptia lucrarii, aceste mici tronsoane de legatura intre bransamentul propriu si
bransamentul tehnic nu erau executate, iar executantul si-a luat angajamentul ca le
va efectua. Exista un proces - verbal intocmit cu acea ocazie, dar au fost executate
numai o parte dintre ele si o parte nu.



Aici primaria se loveste de CNI (care a fost investitorul) care da raspunsuri
mai putin clare si sugereaza ca primaria sa execute micile legaturi intre
bransamente, desi nu este in sarcina primariei si nici in sarcina societatii Hidro
Prahova.

Daca s-ar trimite scris ca primaria sa faca legaturile pentru ca acestea nu au
fost prinse m lucrare, primaria le-ar face.

Ca sa raspunda la intrebarea d-lui Enache, precizeaza ca nu sunt multe
bransamente pe str.BobTlna si considera ca pana se incepe lucrarea de reabilitare
acestea se vor executa intr-un fel sau altul. Cheltuiala cu toate bransamentele (Calea
Doftanei, Bobilna si B-dul Nicolae Balcescu), nu este mai mare de 60.000 lei.
Aceste bransamente pot fl executate de primarie sau de Hidro Prahova, dar pana
cand nu exista un acord scris, primaria nu poate executa aceste bransamente. Aceste
lucrari se inscriu in lista bransamentelor care vor fi considerate si pentru canalizare.

Daca prin absurd se incepe lucrarea si nu se efectueaza aceste bransamente si
vor fi efectuate dupa aceea, vor avea acelasi regim ca bransamentele care se vor face
dupa, pentru canalizarea care va fi introdusa pe str.Bobilna. Se face bransamentul si
se repara carosabilul, la stadiul la care a fost gasit trotuarul.

D-na director de la Casa de Cultura nu este prezenta la sedinta, motiv pentru
care, dl.Ionita o sa raspunda d-lui Enache, in sensul ca, persoana care a detinut barul
in Casa de Cultura este data injudecata.

In continuare, dl.Ionita intreaba care sunt motivele pentru care cetatenii din
blocul A6 nu vor sa se mute in blocul de necesitate.

Dl.primar propune ca la urmatoarele discutii cu cetatenii sa fie invitati si
cativa consilieri, pentru ca motivele sunt diverse si exista o reticenta a oamenilor
referitoare la lucrare, cum ar fi: nu cred ca o sa se realizeze lucrarea, ca o sa fie
afectata gresia pe care a pus-o in apartament. Cetatenilor li s-a spus ca interiorul
locuintei va fi refacut la nivelul initial.

Un alt motiv foarte important este faptul ca dupa executia lucrarii (majoritatea
au venitul pe membru de familie sub salariul mediu pe economie), vor avea un fel
de ipoteca pe locuinta (nu vor plati nimic, dar nu au voie sa vanda apartamentul
pana cand nu este platita suma de bani pe care statul i-a dat-o pentru renovarea
locuintei).

Alti locuitori sunt ingrijorati ca nu are cine sa-i ajute sa mute mobilierul, cu
toate ca au fost asigurati ca o sa fie ajutati sa mute mobilierul.

Antevorbitorul precizeaza ca a avut discutii cu cateva persoane, care au spus
ca in cazul in care este un cutremur si o persoana moare, poate ataca in instanta
primaria ca nu s-au intreprins toate masurile pentru a-i asigura protectia. Ar fi bine
sa li se ia o semnatura ca nu sunt de acord sa se mute dintr-un anumit motiv. In
momentul in care majoritatea hotaraste intr-un fel se pot indrepta impotriva
minoritatii.

Dl.primar precizeaza ca, construirea unui bloc de necesitate pentru care se
platesc cheltuieli de intretinere este ceea ce poate sa faca primaria pentru cetatenii
din blocul A6. Blocul A6 are proiect, expertiza, iar Guvernul Romaniei, prin
Consiliul Judetean intreaba daca se doreste fonduri pentru consolidarea blocului A6.

Raspunsul trimis este afirmativ, iar fondurile nu sunt cheltuite.



D-lui Candea i se pare ca blocul A6 reprezinta un pericol iminent pentru
cetatenii orasului, motiv pentru care ar trebui sa se initieze un proiect de hotarare
prin care cetatenii sa fie obligati sa se mute.

D-na Clinciu mentioneaza ca nu poti sa-i obligi pe locatari sa-si paraseasca
apartamentele.

Antevorbitorul spune ca locatarii nu-si parasesc imobilele, doar sunt mutati in
alta locatie.

Dl.primar reaminteste faptul ca in anul 2000, 2001, primaria s-a judecat cu
locatarii blocului A6 si a castigat in instanta dreptul de a face reparatii pentru ca
acestia nu vroiau sa plece din locuintele avariate (era primar dl.Tudor Gheorghe).

Si acum se poate face acest lucru, sa fie dati in judecata cei care nu doresc sa
se mute. intreaba, daca primaria castiga procesul, vor fi scosi din apartamente cu
forta, mai ales oamenii in varsta.

Dl.Dragomir se refera la str.Bobilna intreband daca valoarea postata pe SEAP
este intreaga valoare a proiectului, respectiv turnarea stratului de uzura si daca, dupa
introducerea canalizarii acelasi constructor finalizeaza lucrarea. De asemenea, il
intereseaza daca la prima etapa se monteaza bordurile, daca se toarna stratul de
uzura pe trotuare si la ce cota se ridica capacele la prima faza, respectiv inainte de
turnarea primului strat de asfalt.

Dl.primar mentioneaza ca sunt detalii tehnice. Constructorul care va castiga
lucrarea va face prima parte, i se va da o sistare de lucrare si ulterior continuarea in
etapa a II-a, presupunand ca Hidro Prahova se grabeste sa realizeze canalizarea.

De asemenea, capacele vor fl ridicate la nivelul stratului de binder (dupa
prima etapa).

Antevorbitorul precizeaza ca capacele vor fi ridicate la nivel de doua ori.
Dl.primar se asteapta ca aceste capace sa fie ridicate de Hidro Prahova

(societatea care va realiza canalizarea). Vor fi inlocuite si bordurile si se va gasi o
solutie pentru bransamente de trecere pe sub bordura.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici pentru reaIizarea obiectivului de investi(ii ,,Reabilitare,
modernizare, extindere sistem de iIuminat public in Municipiul Campina".

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui primar Tiseanu
Horia Laurentiu, care precizeaza ca primaria si consiliul local au modernizat
sistemul de iluminat intre anii 2010 - 2012, in sensul ca, pe anumite tronsoane de
strada, cum sunt cele centrale, s-au inlocuit stalpii cu stalpi de otel zincat, pe
B-dul Nicolae Balcescu, B-dul Carol I, str. M.Eminescu, partial Calea Doftanei si
B-dul Culturii. Toate corpurile de iluminat au fost inlocuite cu corpuri noi si cu
becuri cu halogen (a scazut consumul de energie electrica cu aprox. 30%), inclusiv
corpurile aflate pe stalpii vechi, s-au inlocuit stalpii care erau folositi numai pentru
iluminatul public, dar si corpurile de iluminat care erau pe stalpii care apartiuneau
societatii Electrica care aveau si reteaua casnica si reteaua de iluminat.

Au trecut aprox.7 ani de la montarea instalatiilor noi, inclusiv montarea
cablajelor de sub trotuare (sa nu mai existe cabluri pe stalp), iar acum a aparut acest



program de fmantare, care vine cu o etapa noua si propune montarea unor corpuri de
iIuminat, cu becuri cu leduri, care produc economie mai mare de energie electrica si
au o durata de viata mai mare.

^

In cadrul acestei lucrari, propune pentru Programul Operational Regional
2014-2020, Axa nr.3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, sa se mearga catre ameliorarea eficientei si a distribuirii iluminatului,
urmarind urmatoarele obiective:

- realizarea unui iluminat public corect, in conformitate cu normele in
vigoare;

- gestionarea centralizata, in timp real a sistemului de iluminat public care
genereaza reducerea costurilor de mtre{inere;

- realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul orasului (reducerea
intensitatii de iluminare noaptea, dupa ora 12 ,̂ pana dimineata la orele 4^-5^;

- crearea unui iluminat interactiv fara a compromite siguran{a popula{iei;
- extinderea iluminatului pe putinele strazi care au ramas, respectiv Drumul

Taberei si str.Podului. Primaria a realizat studii de fezabilitate pentru iluminat public
si pentru modernizarea celor doua strazi, Drumul Taberei si Podului.

Proiectul respectiv nu o sa fie realizat din fonduri proprii, pentru ca, prin
Programul Operational Regional 2014-2020, cofmantarea administratiei locale este
de 2% si s-a stabilit extinderea iluminatului pentru cele doua strazi.

- instalarea de iluminat pentru trecerile de pietoni in 13 locatii (stalpi speciali
amplasati in dreptul trecerilor de pietoni, cu panouri fotovoltaice), pentru ca nu toate
trecerile de pietoni au acum stalpi in dreptul lor. De multe ori este intuneric si exista
pericolul unor accidente de circulatie;

- folosirea unui sistem de telegestiune care este automatizat si care poate
propune si rezolva orice program de iluminare.

Indicatorii maximali, dupa devizul general sunt:
Valoare totala investi{ie, cu TVA:

- 7.683.934,77 lei/1.651.748,66 euro (la cursul Euro din luna ianuarie
2018), din care constructii-montaj (C+M): 6.040.793 lei.

Indicatorii minimali au fost trecuti in proiectul de hotarare si in expunerea de
motive, pentru ca asa arata si alte proiecte de hotarare din alte localitati, iar flrma de
consultanta a recomandat sa fie trecute si in proiectul de hotarare.

La indicatorii minimali a mai constatat scaderea puterii instalatiilor totale -
minim 27%, scaderea consumului de energie - minim 47% si consumul anual actual
de energie electrica la nivelul retelei reintregite, de la - 271.708 MWh, la un
consum anual estimat de 143.929 MWh.

Este un proiect atractiv, care necesita investitii mari. De asemenea, exista un
protocol cu Electrica care pune la dispozitie stalpii de iluminat si instalatia
dumnealor de iluminat public (in majoritatea orasului sunt stalpii societatii Electrica
si tronsoanele de cablu), iar administratia va inlocui corpurile de iluminat cu carje si
becurile de iluminat cu leduri.

In concluzie, propune aprobarea proiectului de hotarare si a indicatorilor
tehnico-economici.

D-na Albu intreaba daca in proiectul de hotarare exista o eroare, pentru ca, la
art.2, lit"b" - Indicatori minimali, la "Nr. de aparate (corpuri) de iluminat instalate
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prin proiect - 910 buc., iar in tabel, la "Valoarea indicatorului la inceputul
implementarii proiectului", la numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect -
692 si la fmalul implementarii proiectului - 910 corpuri de iluminat. Dupa parerea
dumneaei se instaleaza 218 corpuri de iluminat, nu 910 corpuri de iluminat, deci
cele doua valori nu se coreleaza.

Dl.primar precizeaza ca la art.2, lit.,b" - Indicatori minimali, din proiectul de
hotarare, la numarul de aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect - 910 buc
si nr.puncte luminoase controlate prin telegestiune - 910 buc.

Antevorbitorul mentioneaza ca la pct.5 din tabelul la proiectul de hotarare -
numar de corpuri de iluminat instalate prin proiect - 692, valoarea indicatorilor la
fmalul implementarii proiectului - 910. Dumneaei considera ca ar fi trebuit sa se
treaca un numar de 218 corpuri de iluminat.

Daca este gresjt, ar trebui la valoarea indicatorului la inceputul implementarii
proiectului trecuta valoarea zero (inseamna ca se schimba si cele existente).

D-na Clinciu intreaba daca d-na Oprescu sau d-na Dobrin poate sa raspunda.
D-na Oprescu crede ca este vorba de diferenta dintre corpurile de iluminat

care se schimba total (inclusiv brat) si celelalte, unde se schimba numai lampile de
iluminat. O sa se verifice sa vada care este situatia.

D-na Dobrin precizeaza ca in documentatia primita de la proiectant
(notificare) se mentioneaza urmatoarele: "Analizand situatia din teren s-au
identificat un numar de 849 de stalpi in reteaua de iluminat public a strazilor vizate.
Pe acesti stalpi sunt montate un numar de 692 aparate de iluminat. In situatia
propusa vom avea 911 stalpi, pe care vor fi montate 948 aparate de iluminat".

121 sunt stalpi noi propusi pentru montaj (sunt inclusi $i stalpii pentru
iluminatul trecerilor de pietoni), iar pe restul de 790 existenti se vor schimba
becurile cu led.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot sJ este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Dl.primar precizeaza ca in sedinta viitoare a Consiliul local o sa comunice de
ce apare diferenta la numarul de stalpi.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
constituirea dreptului de uz $i superficie asupra terenurilor m suprafa{a totaIa
de 45,00 m.p., situate m Municipiul Campina, m favoarea Societatii de
Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - SucursaIa de Distributie
a Energiei Electrice Ploiesti.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care precizeaza ca Societatea de Distributie a Energiei Electrice
Muntenia Nord S.A. - Sucursala Ploiesti solicita atribuirea cu titlu gratuit a unor
terenuri, in suprafata totala de 45,00 m.p., situate in Municipiul Campina, pentru
amplasarea unor posturi de transformare, in cadrul unui proiect de modernizare a
retelelelor electrice.

In conformitate cu prevederile Legii nr.l23/2012, aceste lucrari si retele se
pot amplasa pe domeniul public daca sunt de interes public, gratuit. Este vorba de
un proiect de modernizare a iluminatului public (in Cartierul Campinita,
str. I.H.Radulescu, in timpul iernii, cand consumul de energie creste au loc dese
intreruperi de energie - capacitatea instalatiei din acel cartier era redusa). Prin
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amplasarea acestor mici transformatoare va creste capacitatea instalata, in tot
cartierul.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea Organigramei si a StatuIui de funcfii aI Spitalului MunicipaI
Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care mentioneaza ca este o propunere de modificare a organigramei
aprobata de Consiliul local intr-o hotarare anterioare, deoarece Ministerul Sanatatii a
aprobat pentru Spitalul Municipal Campina, mfiintarea unui cabinet in specialitatea
gastroenterologie.

O alta modificare in cuprinsul Organigramei $i a Statului de funcJii supuse
spre aprobare vizeaza mlocuirea postului de economist IA cu un post de medic
primar, specialitatea igiena, in cadrul structurii de management al calitatii.

Aduce la cunostinta domnilor consilieri ca noul director medical al spitalului
este dl.Vasil Claudiu - medic epidemiolog. Toti medicii din spital nu au mai dorit sa
ocupe functia de director medical pentru ca ar castiga mai putini bani din aceasta
functie, decat in functia de sefde sectie sau medic pe o sectie. Singura solutie a fost
identificarea acestui medic, care are multa experienta, dar nu face parte dintr-o
structura de specialitate unde salariul este mai mare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
atribuirea denumirii "Regele Mihai I", unui obiectiv de interes public locaI.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Fratila Severius - Florin, d-na
Clinciu Monica - Iozefma, dl. Enache Dragomir si dl.Dochia Adrian - consilieri
locali.

Ia cuvantul dl.Fratila care precizeaza ca la sfarsitul anului trecut s-a dat
acordul de principiu pentru redenumirea zonei parcurilor din centrul civic, respectiv
atribuirea denumirii de "Regele Mihai I".

Dupa acordul de principiu s-a inaintat documentatia la Comisiile de
specialitate ale Institutiei Prefectului, comisii care au emis aviz favorabil, motiv
pentru care s-a initiat proiectul de hotarare.

Dl.Enache considera ca astfel se marcheaza un moment important al istoriei
romanesti si trebuie afisat acest nume in parc, iar m parcul care se modernizeaza,
acolo unde vor fl panourile votive trebuie sa fie o tema pentru monarhie, pentru
Regele Mihai.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind modificarea si compIetarea AnexeIor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.l03/
28 iunie 2018 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susfinerea
financiara a unor manifestari culturale, artistice, sportive si educative
organizate de ConsiIiuI locaI, in anul 2018.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, inva|amant, culte $i tineret, sport $i turism, in numele carora ia
cuvantul dl.consilier Fratila, care precizeaza ca proiectul se refera la suplimentarea
de fonduri la Casa de Cultura "Geo Bogza" pentru un Spectacol al teatrului
"B.P.Hasdeu" din Cahul, cu un buget de 5.000 lei (suma de 3.500 lei prin
suplimentarea bugetului alocat manifestarilor culturale si 1.500 lei de la evenimentul
"Ziua Veteranilor (...)".

De asemenea, dl.Alin Ciupala a solicitat suplimentarea fondurilor pentru
realizarea unei carti - "Pelesul, simbol al regalitatii". Pe langa suma de 5.400 lei
alocata initial din bugetul local, s-au suplimentat fondurilor cu inca 3.500 lei.
Motivatia a fost ca s-au gasit mai multe documente si imagini pe care vrea sa le
includa in carte si avand in vedere ca lucrarea ar putea fi un simbol despre Castelul
Peles, a rugat comisia sa suplimenteze fondurile.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.85/28 mai 2009 referitoare la
darea in administrare Spitalului Municipal Campina a unor spatii in suprafata
totala de 68,50 m.p., situate la parterul Spitalului MunicipaI Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
finante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat sj
agricultura, in numele carora ia cuvantul d-na Albu, care mentioneaza ca exista o
adresa din partea Spitalului Municipal Campina, prin care solicita darea in
administrarea unitatii medicale a doua spatii, un spatiu pentru instalarea unui CT si a
unui ecograf performant - proprietatea spitalului, iar in celalalt spatiu, acolo unde a
fost un computer tomograf al unei firme private, acea firma va aduce acum un
RMN.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.lO) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenuIui in suprafata de 933,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Petrolistului, nr.l6, Tarla 83, Parcelele Cc 693, 691/1.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
finante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura, in numele carora ia cuvantul d-na consilier Frincu, care precizeaza ca
proiectul are la baza cererea firmei S.C. Gistel Tires S.R.L. prin care solicita
inventarierea in domeniul privat al Municipiului Campina a terenului de
aproximativ 1.000, 00 m.p., pe care il detine in baza contractului de inchiriere din
2012 si pe care societatea intentioneaza sa-l achizitioneze, ceea ce implica
intocmirea documentatiei cadastrale si a raportului de evaluare elaborat de un
evaluator autorizat.

Mentioneaza faptul ca pe terenul solicitat societatea a detinut un spatiu
comercial ce a fost afectat de un incendiu, iar pentru refacerea acestuia trebuie sa
obtina autorizatia de construire.
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

PunctuI nr.ll - proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la
domeniul privat aI Municipiului Campina a terenuIui Tn suprafata de 363,00
m.p., situat in MunicipiuI Campina, str.Plevnei, nr.8, TarIa 83, Parcela Cc 799,
a fost retras de Comisia de specialitate buget, finante, programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, din proiectul
ordinii de zi.

Se trece la discutarea punctului nr.l2 de pe ordinea de zi - proiect de
hotarare privind aprobarea vanzarii a 2 (doua) apartamente construite prin
Agentia NationaIa pentru Locuinte, situate in MunicipiuI Campina, str.Eruptiei,
nr.ll,bl.E13.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na consilier Clinciu Monica -
Iozefma, dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian si dl.consilier Ionita Daniel.

Ia cuvantul dl.Ionita, care precizeaza ca pentru blocurile E 11 - E 13 sunt
doua solicitari, din partea d-nei Ene - Susu Liliana - Eugenia si a d-lui Ursuleanu
Gheorghe, care doresc sa-si cumpere aprtamentele.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Ultimul punct (nr.l3) mscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.

D-na consilier Petrovici multumeste domnilor consilieri si executivului care
s-a preocupat de reparatia cabinetelor din str.Castanilor, nr.l6, flind ultimul cabinet
care a beneficiat de aceste facilitati.

Singura nemultumire ar fi ca s-a colaborat cam greu cu responsabilul de
lucrari, iar lucrarile au fost executate "de mantuiala", in sensul ca multe din fmisaje
sunt grosolane. Linoleumul care s-a pus peste un mozaic care nu a putut fi
cosmetizat prin slefuire, nu este cel prevazut in normele Directiei Sanitare; grupul
sanitar nu s-a realizat asa cum ar fl dorit, iar fmisajele la tamplarie si glafuri nu sunt
terminate. Nu stie daca s-a realizat receptia lucrarii, dumneaei a lipsit o luna de zile,
poate dl.viceprimar stie sa raspunda. Sunt lucrari care ar trebui remediate.

Dl.Ionita se refera la sistemul antigrindina, daca se poate sa se ia legatura cu
reprezentantii sistemului, pentru ca multi cetateni l-au intrebat cum functioneaza
acest sistem, pentru ca, cu cateva zile m urma a plouat cu grindina in Campina.
Daca se poate, sa fie chemat cineva de la acest sistem, care sa explice ce trebuie sa li
se spuna cetatenilor.

Dl.Enache mentioneaza ca este consilier, menirea dumnealui este sa ajute
executivul si sa ii serveasca pe cetatenii cu care se intalneste zilnic.

Are urmatoarele aprecieri:
- la sesizarea in legatura cu Cresa - problemele s-au rezolvat, dar nu este

foarte bucuros pentru ca lucrarile se executa numai la anumite solicitari;
- Politia locala este !n actiune pentru constatarea anumitor probleme si fapte

in oras, iar in urma unei discutii cu acestia i s-a mentionat ca se raporteaza tot ce
gasesc prin actiunile lor, se intocmeste un raport care este prezentat executivului.
Roaga executivul sa spuna cate sesizari are de la Politia locala si cate dintre acestea
s-au rezolvat, cate sunt in curs de rezolvare.
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Nu apreciaza cum arata orasul si este de luat in seama ca daca toate salariile
au crescut, poate acestea trebuiau sa fie mai mici si marita organigrama, astfel incat
sa fie maini de lucru pentru a se putea rezolva Tn timp operativ, toate necesitatile
urgente ale orasului, macar pe linia principala.

Reia problema cu panoul indicator de la intrarea in Campina din directia
Brasov - pe timp de noapte nu este vizibil.

Panoul cu harta Campinei - spre iesirea din gara Poiana - Campina, sa fie luat
in doua zile pentru ca este spart.

Platformele de gunoi din str.Sg.Maj.Erou Grigore Nicolae, la iesire din spital
(intre blocuri) este necorespunzatoare ca suprafata si capacitate. Propune amplasarea
pubelelor pentru colectarea selectiva a deseurilor, marirea numarului de containere
din interior, pentru ca zona are multi locuitori si suprafata este rnica pentru
depozitare.

Reia problema locurilor de joaca - pe bulevard tot ce se defecteaza se ia si nu
se mai pune la loc, echipamentele existente sunt foarte uzate si periculoase pentru
copii.

De asemenea, la locul de joaca de la Lacul Bisericii, balansoarele sunt din
lemn si cele uzate se pot inlocui. Roaga executivul sa rezolve aceasta problema.
Sugereaza infiintarea unei gropi de nisip.

La locul de joaca de pe bulevard, la pompa de unde beau apa copiii, a pus
dumnealui crengi, pentru ca daca punea cineva mana pe ea, ar fi cazut.

De asemenea, exista instalatii care sunt platite si nu functioneaza (sistemul de
udat din Parcul Regele Mihai), sistemul de iluminat stradal, din pardoseala de la
ceas.

Revine la problema existenta la str.Dunarii unde se strange apa dupa ploaie si
nu se poate circula dupa un trotuar pe altul; aceeasi problema se intampla si pe
str.Mihai Eminescu. Sugereaza, atunci cand ploua si se formeaza o balta de apa, un
om sa zgaraie pe bordura nivelul care este si cand se usuca sa se toarne asfalt.

Sesizari si propuneri:
- programul cabinetelor din policlinica - pe toate cabinetele scrie ora 7,00, dar

asistenta soseste la 7,30, medicul la ora 8,00, iar pe la ora 8,30 intra primul pacient;
- se stie ca pana anul viitor se vor retrage toate pungile de plastic. Societatea

Floricon a inceput sa dea saci de plastic la populatie;
- toaletarea copacilor cu coroana foarte dezvoltata, din zonele circulate de

masini si pietoni (stejarul de langa cinematograf, ciresul de langa Casa de Cultura
"Geo Bogza");

- exista o anfora vis-a-vis de Hotelul Muntenia, care este crapata si care poate
fi remediata. In aceasta, m loc sa existe flori, exista buruieni;

- stadiul lucrarilor de la Parcul Soldat - lucrarea nu este in concordanta cu
vremurile noastre, toti parapetii care despart caile de acces de spatiul verde, in loc sa
fie plan, este inclinat;

- pardoseala de la Casa Tineretului - intreaba daca se mai continua lucrarile.
Dl.Fratila mentioneaza ca a fost mandatat de catre colegii din Comitetul

director al Clubului Sportiv Municipal sa faca o scurta informare asupra deciziilor
care au fost luate, prin care sa asigure o transparenta totala asupra deciziilor luate.
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Primele doua sedinte ale noului Comitet director au inceput prin a analiza
Clubul Sportiv, pe fiecare sectie in parte. S-a inceput cu sectia de fotbal, care in
ultimii doi ani a ajuns sa aiba 80 de copii (Tn pregatire la grupele de copii) si o
echipa dejuniori, care si-a terminat stagiul dejuniorat in vara acestui an.

In ultimii doi ani competitionali, ca si performanta, aceasta echipa de juniori a
castigat Campionatul judetean si s-a calificat anul trecut in faza nationala a
competitiei de juniori. Incepand cu acest an si-au terminat stagiul de juniorat si
trebuie sa-si continue activitatea la seniori.

Vechiul Comitet director a aprobat infiintarea unei echipe de seniori pentru
anul competitional viitor si s-au facut de mai mult timp demersurile pentru
inscrierea la Campionatul Judetean de Seniori.

Actualul Comitet director a analizat situatia si a mentinut decizia vechiului
Comitet director de a infiinta o echipa de seniori. Cu privire la bugetul alocat, pentru
sectia de fotbal, in anul 2018 nu se schimba deloc, ramane la nivelul de 180.000 lei,
iar pentru anul competitional 2019, pentru echipa noua de seniori bugetul se va mari
cu 50.000 lei, pana la 240.000 lei.

Acestea sunt primele decizii, iar membrii din comitetul director l-au rugat sa
faca aceasta prezentare si domnii consilieri sa-si spuna punctul de vedere si sa dea
un acord de principiu.

D-na Albu se refera la rectificarea de buget care a fost votata la inceputul
sedintei si a constatat ca bugetul este destul de sarac pentru nevoile acestui
municipiu. S-a gandit care ar putea fi alte surse de fmantare in afara de fonduri
europene (sunt proiecte depuse $i din diferite motive nu pot fi fmantate). Din
afirmatiile d-lui primar, cum ca, Consiliul Judetean intreaba daca primaria are
nevoie de bani pentru consolidarea blocurilor cu bulina, intreaba daca Consiliul
Judetean nu poate finanta Municipiul Campina pentru alte investitii (Calea
Doftanei); nu se pot face demersuri, mai ales ca jumatate din Consiliul local este
format din consilieri PSD si ALDE, care sunt la fel de responsabili, ca si consilierii
PNL, fata de locuitorii acestui municipiu.

Sa se faca un demers perfect legal care sa fie sustinut de toti consilierii locali
si la urmatoarea rectificare bugetara a Consiliului Judetean poate se obtine o
fmantare.

Roaga, ca panoul de pe una din usile de la Casa de Cultura "Geo Bogza", care
are un grilaj din fier dantelat, acoperit cu un panou OSB, care acopera usa, dar nu in
totalitate, sa fie datjos si sa se gaseasca alta solutie pentru panourile de afisaj.

Reaminteste Serviciului urbanism si celorlalte servicii din primarie ca a cerut
sprijinul sa se gaseasca o solutie, sa fie obligati cei care detin in Municipiul
Campina cladiri neterminate (unele dintre ele ilegal construite), sa le imbrace in
mesh-uri. In urma cu doua luni a facut acelasi apel.

Dl.Petrescu informeaza Consiliul local ca marti, 24 iulie a.c., s-a intors din
Bulgaria, Ansamblul de dansuri al Casei Tineretului, care a participat la un concurs
international. Precizeaza ca echipa stabilita de Primaria Municipiului Campina si-a
desfasurat in bune conditii activitatea.

Se adreseaza d-lui primar - sa se acorde mai multa atentie acestei activitati
(dansuri traditionale) de la Casa Tineretului, de la Casa de Cultura.
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Pentru mai multe precizari, ar dori ca dl.consilier Duran Andrei sa prezinte
mai multe informatii.

D-na Clinciu precizeaza, ca daca dl.consilier Duran doreste sa ia cuvantul in
aceasta sedinta, o sa i-l acorde dumneaei, nu dl.Petrescu.

Dl.Duran multumeste d-lui primar si Consiliului local ca le-a dat ocazia sa
mearga in Bulgaria si sa reprezinte Campina si Romania la cel mai inalt nivel. S-au
intors cu premii, medalii si trofee - premiul pentru cel mai bun ansamblu din
12 ansambluri participante, din 5 tari, medalia de aur pentru cel mai bun dansator -
baiat, medalia de bronz pentru cea mai buna dansatoare - fata si trofeul pentru cel
mai bun costum.

D-na Clinciu reia informarea pe care a facut-o dl.Fratila, in sensul ca, este
necesar un acord de principiu al Consiliului local, care este membru fondator al
Clubului Sportiv Campina, club care a luat decizia, prin comitetul director anterior,
de a inscrie in Campionatul Judetean de Fotbal, o echipa de seniori. Aceasta echipa
are buget in acest moment, alocat prin bugetul pe care Consiliul local l-a votat
pentru anul 2018, insa, incepand de anul viitor o sa trebuiasca sa se mareasca suma
pentru aceasta ramura sportiva.

A

In aceste conditii, Consiliul local trebuie sa stie exact ca la anul, bugetul
Clubului Sportiv, datorita acestei echipe de seniori, va creste. I s-a parut normal ca
in sedinta de Comitet director sa se discute si sa se ceara Consiliului local acordul de
principiu - membru fondator al clubului, daca considera ca este oportun, bine pentru
oras, pentru Consiliul local, sa aloce incepand cu anul viitor, bani pentru o echipa de
seniori (bugetul pentru sectia fotbal ar creste cu 50.000 lei, pe anul 2019).

Orasul va avea o echipa de seniori inscrisa in liga, dar aceasta inseamna si o
noua suma din buget pentru clubul sportiv.

Daca Consiliul local este de acord cu acest lucru, sa voteze un acord de
principiu. Propunerea este aprobata cu 15 voturi pentru si o abtinere (d-na Albu).

Dl.primar raspunde la o parte din intrebarile si problemele care s-au adus la
cunostinta Consiliului local:

- referitor la numarul sesizarilor primite de Politia locala - acestea sunt foarte
multe. Dl.Enache poate sa intrebe la Politia locala. Sunt multe sesizari, se dau multe
amenzi.

- crede ca dl.administrator public a preluat problemele referitoare la curatenia
orasului, d-na Staicu care reprezinta Serviciul ADPP - problemele pentru reparatii si
o sa se transmita inclusiv Sectorului sere;

- referitor la colaborarea cu Consiliul Judetean Prahova, sunt in relatii bune,
formal, protocolar, dar nu s-a simtit ajutorul acestei institutii, deocamdata.
Municipiul Campina a propus un singur parteneriat pentru reabilitarea Soselei
Paltinu, parteneriat care nu a fost semnat. Alte localitati au multe parteneriate cu
Consiliul Judetean pentru refacerea multor strazi. Nu este numai in interesul
Municipiului Campina sa renoveze, sa reabiliteze Soseaua Paltinu. $oseaua se afla
trei sferturi in sectorul extravilan al Municipiului Campina si aceasta portiune ar
trebui renovata, reparata cu fonduri de la Consiliul Judetean.

Daca domnii consilieri de la PSD sau ALDE doresc sa ajute sa se incheie un
astfel de parteneriat, dumnealui declara public ca o sa-i laude in fata opiniei publice.
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Daca nu se incheie parteneriatul, Soseaua Paltinu o sa ramana asa cum este, cu o
zona m care raul Doftana ajunge destul de aproape de carosabil.

- s-a mcercat sa se faca reparatii la str.Plevnei care este afectata de alunecarile
de teren, dar Primaria si Consiliul local nu au avut bani (costa cca 11 milioane lei).
Alte localitati din jurul Campinei, au 20 - 22 strazi pe care le repara cu fonduri
alocate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (cu fonduri alocate de
Guvern). S-a propus str.Plevnei spre reparare, dar sa se vada daca va fi inclusa si
Campina m aceasta categorie.

- referitor la fotbal - cu ani Tn urma a sustinut echipa de fotbal Unirea, care
din Divizia D a ajuns in Divizia C. Acum, a inteles ca exista o echipa de fotbal, de
juniori, a Clubului Sportiv Campina si se va infiinta inca o echipa de seniori.

Considera ca cei care sunt m Comitetul director al clubului sa vina in
Consiliul local si sa propuna infiintarea unei echipe de fotbal pentru seniori, pentru
ca sunt multi oameni in Campina care se bucura de fotbal. Daca este vorba de o
suma, de 60.000 lei este convins ca nu o sa fie nicio problema pentru finantarea
echipei de fotbal seniori.

Ultimul punct pe care doreste sa-l aduca la cunostinta Consiliului local este
relatia cu Municipiul Cahul din Republica Moldova. Cu ocazia sarbatorii "Celor
doua Julii", Municipiul Campina a fost vizitat de o delegatie a Municipiului Cahul
condusa de d-na Tatiana Romaniuc - viceprimar, dl. Mindru Gheorghe - directorul
Teatrului B.P.Hasdeu si d-na Surugiu Tatiana - reprezentantul Colegiului "Iulia
Hasdeu". Dumnealor au vizitat Municipiul Campina, au ramas incantati de modul
cum este intretinuta localitatea si si-au exprimat dorinta de a continua demersurile
pentru mfratire.

Municipiul Campina a semnat un protocol premergator unui act de infratire si
daca Consiliul local este de acord sa se continue demersurile o sa se trimita mai
departe o propunere de infratire catre Ministerul Administratiei Publice. Dupa
aprobare, o delegatie formata din consilieri locali sa mearga la Cahul si sa semneze
protocolul de colaborare. Exista si acordul si sprijinul Preacuviosului Parinte
Veniamin, care este Episcop al Basarabiei de Jos numit de 2-3 luni in Cahul si
sustine cu caldura aceasta infra{ire si infiintarea unor biserici care sa apartina de
aceasta episcopie, care concureaza cu Episcopia Rusiei.

Doreste un acord de principiu pentru continuarea sau necontinuarea
demersurilor pentru infratirea celor doua localitati.

Se supune la vot acordul de principiu pentru continuarea formalitatilor privind
infratirea cu localitatea Cahul, acesta fiind aprobat cu 16 voturi pentru.

Dl.viceprimar Pitigoi precizeaza ca dl.primar a raspuns cam la 90% din
problemele semnalate, dumnealui urmand sa raspunda doar la intrebarile referitoare
la Parcul de la ceas si la iluminatul din pardoseala. Mentioneaza ca este o problema
spinoasa, a carei rezolvare dureaza pentru ca instalatia a fost facuta la 220 V, bagata
in beton, fara canalet. Datorita uzurii m timp s-a format scurt circuit, s-au ars toate
lampile, una dintre ele fiind cu pericol de electrocutare. S-a anulat instalatia veche,
s-a procurat tot ce inseamna transfer de la 2,2 V la 1,1 V, trebuie facut un mic
canalet pentru introducerea noii instalatii, reabilitare lampi. Respectivele corpuri de
iluminat au fost greu de gasit pentru ca trebuiau incadrate in locul incastrat in
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granitul deja existent. Acum sunt achizitionate toate materialele, trebuie doar facuta
lucrarea.

Referitor la reabilitarea cabinetului medical de pe str.Castanilor - a trecut pe
acolo de mai multe ori si nu a gasit niciun medic, a discutat doar cu doamnele
asistente. A dat constructorului catre retusare o mare parte dintre lucrari (glafuri,
baie). Balustrada de la intrare nu este bine incadrata. Se monitorizeaza lucrarea sa
iasa cat mai bine, are garantie. Daca au fost sau mai sunt probleme, sa il sune
personal cei care mtampina o comunicare greoaie sau o comunicare mai putin
aplecata catre cetatean.

Ia cuvantul d-na Vlaicu Mariana - locuitor al Municipiului, care mentioneaza
ca datoria Consiliului local responsabil, caruia ii pasa de problemele comunitatii,
este sa investeasca primordial tn infrastructura, sanatate si invatamant. Observa ca
se fac lucruri care nu au o importanta prea mare.

La terasele din Parcul "Soldat", la ora 22,00 se aude muzica data la maxim.
D-na Clinciu precizeaza ca fiecare societate are o autorizatie de functionare,

cu un program de functionare. Daca programul nu este respectat este problema
Politiei locale.

Antevorbitoarea se refera la ajutoarele sociale, dumneaei stie ca sunt multe
persoane apte de munca, care pot presta servicii la cimitir, pe strazi. Multe persoane
au terenuri, au case. Intreaba de ce nu se face o verificare.

D-na Clinciu mentioneaza ca pentru fiecare asistat social se face o verificare -
ancheta sociala la fiecare persoana in parte. Toti cei care primesc ajutor social
presteaza munca la primarie. Exista o hotarare a Consiliului local care ii imparte, pe
fiecare, unde are de prestat munca pentru ajutorul social pe care il primeste.

Se adreseaza d-nei Vlaicu precizandu-i ca toate nemultumirile dumneaei sa le
scrie intr-o petitie, care va fi prezentata Consiliului local de catre juristul Consiliului
local.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
sedin^a inchisa.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Pre$edinte de
Consilier.

;

d-na Clinciu

Secretarul Municipiului
Campina,

jr.Mol$^eanu Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Iordache Gabriela

edit.I.G.
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