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Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozuia nr.767/19 octombrie
2018 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edintei au fost conduse de dl.consilier Enache Dragomir, la ele fiind
prezen{i 17 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat d-nele consilier: Albu Elena
si Topala Corina).

La lucrarile acestei $edinJe au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul Municipiului
Campina, dl.Anton Iulian - Director executiv juridic, d-na Tudorache Florentina -
Alice - Director Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Campina,
d-na Pulez Loredana - sef Compartiment buget, fmante, contabilitate, d-na Oprescu
Eliza - Director executiv investitii, d-na Chirea Doina - consilier in cadrul
Compartimentului investitii, dl.Crijanovschi Grigore - Sef Serviciu administrarea
domeniului public si privat, d-na Hodoboc - Velescu Nicoleta - Sef Serviciu
urbanism si amenajarea teritoriului, d-na Boldojar Ana si d-na Hoitan Daniela -
consilieri in cadrul Compartimentului programe fmantare, relatii internationale,
protocol, d-ra Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri Cabinet Primar,
dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului Campina, reprezentanJi ai
mass-mediei, precum $i locuitori ai Municipiului.

Dl.Enache, presedintele sedintei, precizeaza ca se bucura de prezenta la sedinta
a mai multor cetateni ai Campinei, in mod special a elevilor care vor primi diplomele
de excelenta.

In cadrul "Minutul centenarului", dl.Enache o sa prezinte ce s-a intamplat in
octombrie in urrna cu 100 de ani. Prezentarea o sa cuprinda trei grupe de informatii:
pe plan international, pe plan intern si contributia deosebita a unor persoane straine
(francezi).

^

"In octombrie 1918, in data de 3, intr-o incercare disperata de a salva Imperiul
austro - ungar, Imparatul Carol I de Habsburg lanseaza manifestul intitulat "Catre
popoarele mele credincioase", in care propunea transformarea imperiului intr-o
federatie de sase state independente, Transilvania urmand sa ramana in componenta
Ungariei.

In replica, in 5-18 octombrie, Alexandru Vaida Voievod, fruntas al Partidului
National Roman, citeste in Parlamentul Ungariei declaratia de la Oradea care
proclama independenta natiunii romane din Transilvania provocand furia deputatilor
ostili care aproape ca erau gata sa il linseze.



La data de 14-27 octombrie are loc Adunarea Nationala de la Cernauti care se
declara adunare constituanta si proclama dreptul romanilor din Bucovina de a se uni
cu celelalte tari romanesti intr-un stat independent. De asemenea, se constituie
Consiliul National Roman, sub conducerea lui Iancu Flondor.

La 18/31 octombrie 1918 se constituie la Budapesta Consiliul National Roman
Central, alcatuit din 6 membri ai Partidului National Roman si 6 membri ai Partidului
Social Democrat. Acesta va prelua conducerea luptei nationale a romanilor din
Transilvania stabilindu-si sediul la Arad. Acolo a purtat tratative cu reprezentantii
Guvernului maghiar, esuate, deoarece guvernantii maghiari acceptau doar autonomia
Transilvaniei in cadrul Ungariei, pe cand romanii doreau, dupa cum declara Iuliu
Maniu, "separare deplina".

La 18/31 octombrie 1918, Al.Marghiloman convoaca membrii guvernului,
carora le afirma: "Daca Antanta impune pacea, va voi sa aiba guvernul care a luptat
cu ea; pentru mine regele este in vederea ei". De aceea considera ca: "liberalii vor
avea mai mult decat integritatea tarii".

In vara anului 1918, socul provocat de - Pacea de la Bucuresti - semnata la
7 mai, s-a atenuat. Ca sa obtina o imbunatatire a conditiilor pacii, Regele Ferdinand il
desemnase premier pe Alexandru Marghiloman, un filogerman distins, cu un
comportament fara pata in timpul ocupatiei. Se pare ca legendara intelegere dintre
liberalul Ionel Bratianu pro - Antanta si Al.Marghiloman, pro-Berlin si Viena, era
pusa in aplicare.

La intrarea in razboi, in 1916, cei doi isi impartisera rolurile astfel incat
indiferent care tabara ar fi castigat razboiul, Romania sa negocieze avand in frunte cel
mai eficient interlocutor. Dar in ciuda eforturilor lui Marghiloman, conditiile pacii de
la Bucuresti au ramas aspre, iar impacarea sa cu sustinatorii Antantei, imposibila.

Nepoata a Reginei Victoria a Marii Britanii si a tarului Rusiei - Alexandru al
II-lea, Regina Maria, a inteles repede ca lupta nu s-a terminat; intrarea Statelor Unite
in razboi avea sa faca diferenta. Asa ca Regina a dat asigurari anglo-francezilor si
americanilor ca Romania a semnat pacea separata cu Germania doar pentru ca altfel
ar fi fost realmente pustiita.

Pe de alta parte, presiunile enorme asupra Regelui Ferdinand de a ratifica pacea
de la Buftea s-au intensificat.

Dar Regele nu numai ca nu a semnat actul infrangerii, dar semnala in fel si chip
romanilor ca dinastia nu cedeaza. Cand politicianul filobritanic Take Ionescu a
declarat intr-un interviu pentru "Corriere de la Sera" ca majoritatea tarii, in frunte cu
Regele au ramas de partea Angliei si Frantei, guvernul Marghiloman i-a cerut Regelui
sa dezminta. Ferdinand, monarh constitutional, da intr-adevar o dezmintire.

Dar formularea clara: "Nimeni nu a fost autorizat sa exprime sentimentele
Regelui", era de fapt o confirmare si nu o dezmintire.

In iulie 1918, Marghiloman il vede pe Regele Ferdinand injur de 10 seara si ii
cere sa promulge un decret prin care colaborationistii progermani sa fie amnistiati.

Decretul era urmarea logica a Pacii de la Buftea. Regele considera ca decretul
il dezonoreaza, iar Regina aflase care este subiectul intrevederii. Premierul
Marghiloman povesteste in jurnalul sau ca Regele "... e pe punctul de a lua condeiul,
cand il chema Regina si printul Carol". Cand se intoarce, regele cere o amanare si
spune ca va telegrafia celor doi imparati de neam german sa il scuteasca de umilinta.



Ce se intamplase in minutele cand Regele lipsise din birou, se afla in Jurnalul Mariei:
"I1 rugai din suflet pe Rege sa se impotriveasca insistentelor lui Marghiloman".

Puterile Centrale cer pace la 4 si 5 octombrie 1918, Austro-Ungaria repetand-o
la 14/27 si 15/28 octombrie. Alexandru Marghiloman consemneaza (la
21 octombrie/3 noiembrie 1918), manifestatia de la Iasi pentru Ferdinand I, ca rege al
tuturor romanilor.

Unii manifestanti il aclama pe Ion I.C. Bratianu. In audienta la rege, Alexandru
Marghiloman retine: "Nu trebuie sa excludem pe liberali, caci sunt mai periculosi in
afara decat in guvern".

La 24 octombrie/8 noiembrie 1918 regele invita pe Al.Marghiloman si-i spune
ca, dupa o intrevedere cu ministrii Antantei, acestia au declarat ca nu au incredere in
guvern.

De indata, Al.Marghiloman isi prezinta demisia dupa care, in aceeasi zi,
generalul Constantin Coanda infatisa cabinetul sau.

Cu toate presiunile exercitate, regele nu a ratificat tratatul oneros cu puterile
centrale, adoptat de Parlamentul Conservator, asa cum preconizase Ion C. Bratianu,
alternanta de guvernare. Al.Marghiloman a indeplinit rolul sau in rastimpul necesar
relansarii ofensivei Aliatilor si reintrarii Romaniei in razboi fara pierderile
considerabile, poate, chiar dezastruoase, care, in mod cert, ar fi survenit in cazul altei
solutii".

*. .̂

In continuare, va prezenta ceea ce a scris un roman despre un francez - "In
memoria lui Robert Ficheux, omul caruia Romania ii datoreaza granitele de azi", de
Radu Anton Roman.

"Cine crede ca Marea Unire s-a datorat numai Adunarii Romanesti de la Alba -
Iulia din decembrie 1918 si intelectualitatii greco-catolice, are o viziune patriotic -
idilica asupra istoriei.

Marile puteri victorioase, hotarasera destul de corect sa imparta infrantul si
destramatul Imperiu Austro-Ungar, dupa populatiile majoritare.

Aveau loc recensaminte, se fIcusera harti ale tuturor provinciilor imperiale
dupa nationalitati, se pregatea infiintarea de noi tari si frontiere.

Ungaria inaintase Parisului, unde aveau loc negocierile, harti ale Transilvaniei,
in care zona montana, platourile locuite numai de romani din Maramures, Oas, Hateg,
Lapus, Apuseni, Nasaud, etc., apareau pustii.

fntr-o prima varianta, populatia maghiara aglomerata in orase (acolo unde
romanilor le era interzis pe acea vreme, sa se aseze), aparea ca majoritara in Ardeal.
Este meritul unor misiuni de geografi francezi de a fi urcat pe toate cararile
transilvane si de a fi inventariat si anuntat existenta unor numeroase comunitati
romane, acolo unde hartile maghiare marcasera pete albe, lucru ce a contribuit
determinant la decizia marilor puteri de la Trianon (prin care Transilvania a revenit
Romaniei).

Acele misiuni de geografi francezi, despre care scria regretatul Radu Anton
Roman, au fost conduse de geograful Robert Ficheux.

Daca n-ar fi fost profesorul Ficheux, azi Transilvania ar fi fost pamant
unguresc.



Omul acesta, facuse si daruise istorie si "geografie Romaniei", scria Roman
Anton Radu. O Romanie care, din nefericire l-a uitat de tot, dupa trecerea sa la cele
vesnice in urma cu un deceniu.

S-au implinit 117 ani de la nasterea lui Robert Ficheux, omul caruia Romania ii
datoreaza granitele de azi.

Robert Ficheux a fost unul dintre cei mai mari geografi francezi, un foarte bun
vorbitor de limba romana si un mare prieten al Romaniei.

Cateva repere care-l defmesc pe acest mare geografsi istoric:
- in 1932 devine secretar general al Institutului Francez din Bucuresti.
- in 1935, la recomandarea lui Emil Racovita, a fost numit succesor al lui

George Valsan, la Universitatea din Cluj Napoca.
- mtre 1927 si 1996, a publicat nu mai putin de 27 de carti, referitoare la

Romania.
- in 1997 a fost distins de catre Presedintele Emil Constantinescu, cu Ordinul

Serviciului Credincios in grad de Mare ofiter.
Suntem datori sa-i recunoastem marele merit pentru faptele sale care au dus la

Marea Unire si la existenta tarii noastre, intre frontierele de azi".
Sublinieaza faptul ca toate aplauzele foste si viitoare nu sunt Tndreptate asupra

celui care citeste, ci celor despre care s-a citit.
fn continuare, dl.Anton Iulian supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare

a Consiliului local desfasurata in data de 25 septembrie 2018. Cu unanimitate de
voturi (17 voturi pentru), procesul - verbal a fost aprobat.

Dl.Enache precizeaza ca rapoartele de specialitate ale comisiilor din cadrul
Consiliului local sunt favorabile si intreaba daca sunt modificari sau completari la
proiectul ordinii de zi.

Dl.primar propune sa se introduca in proiectul ordinii de zi - proiectul de
hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru
obiectivul de investipi "Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin
Istrati", Cod SMIS 118133, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1. Se supune la vot propunerea d-lui primar, aceasta fiind aprobata cu unanimitate
de voturi (17 voturi pentru). Proiectul se va discuta la ultimul punct al ordinii de zi.

Dl.Enache intreaba daca in afara de consilierii locali isi exprima cineva dorinta
de a lua cuvantul pe marginea materialelor care se vor discuta in cadrul sedintei.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile aduse, acesta fiind
aprobat cu 17 voturi.

Se trece la punctele inscrise pe ordinea de zi, primul punct fiind - proiect de
hotarare privind aprobarea listei nominale cu elevii beneficiari ai burselor de
excelen{a ,,6ursele Municipiului Campina", din unitafile de inva{amant liceal
din Municipiul Campina, in anul scolar 2018 - 2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Albu Elena si dl.Bondoc Viorel-
Gheorghe.

Ia cuvantul dl.Bondoc care mentioneaza ca, comisia de specialitate a analizat
dosarele depuse de candidati.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).



!n continuare, d-ra Ioana Bumbacea prezinta elevii beneficiari ai "Burselor
Municipiului Campina", iar dl.Primar le inmaneaza diplomele:

- Colegiul National "Nicolae Grigorescu":
- Albu Irina Elena;
- Buzatoiu Alexandra Ioana:

)

- Caramidaru Maria Aida;
- Crimpita Claudiu Andrei;
- Dima Oana Teodora;
- Dobra Andreea;
- Manea Ana Maria;
- Matei Mihnea Cristian;
- Nanu Alexandra;
- Popescu Cristina;
- Rosca Maria Andreea;
- Rosu Cosmin Ion;
- Sechel Tudor Bogdan;
- Serbu Cristina Elena.

- Colegiul Tehnic Forestier:
- Chirita Nicola Mihaela;
- Duica Mirabela Florina;
- Morarus Dogaru Anastasia;
- Parparuta Andreea Irina;
- Radu Alejandra Teodora;
- Sendroiu Antonia Denisa;
- Tabacu Mihai Eugen.

- Liceul Tehnologic Energetic:
- Cristea Ana Maria Gabriela;
- Marin Maria Elena;
- Maciuca Teodora Ioana;
- Oprea Carmen Teodora;
- Patran Diana Nicoleta;
- Traistaru Alexandra Iustina;
- Vasilescu Roxana Andreea;
- Zaharia Iasmina Roberta.

Dl.primar, in numele domnilor consilieri, ii felicita pe elevi, precizandu-le ca
aceasta este initiativa Consiliului local al Municipiului Campina pentru oferirea
burselor si reprezinta o recunoastere a meritelor lor, a faptului ca ei Tnvata foarte bine.
Nu stie daca valoarea este importanta, important este simbolul acestei burse si a
inteles ca a fost chiar o competitie intre elevi pentru obtinerea bursei. Le doreste
succes in continuare.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea rectiflcarii bugetului local al Municipiului Campina $i aprobarea
rectificarii bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca o sa prezinte Capitolul venituri, pentru care a propus
majorarea cu suma de 735 mii lei, ca urmare a incasarii la urmatorii indicatori:



- Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice cu suma de 600,00 mii lei;
- Taxajudiciara de timbru cu suma de 65,00 mii lei;
- Alte venituri din concesiuni si inchirieri cu suma de 100,00 mii lei;
- Venituri din prestari servicii cu suma de 150,00 mii lei;
- Donatii si sponsorizari cu suma de 3,94 mii lei;
- Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului cu suma de

10,44miilei;
- Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ teritoriale cu suma de 12,09 mii lei.
Propune diminuarea prevederii bugetare la indicatorul 36.50 - Alte venituri -

cu suma de 236,21 mii lei.
Se modifica prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la

indicatorul 48.02 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si
prefmantari, aferente cadrului fmanciar 2014-2020, ca urmare a semnarii contractului
de finantare nr.3.143/2018 - "Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale
din Municipiul Campina".

La Cap. Cheltuieli:
^

I. In cadrul secJiunii de funcJionare:
- Cap.51.02 - Autoritati publice - propune modificarea prevederilor bugetare

prin diminuare, dupa cum urmeaza:
- cu suma de 420,00 mii lei la cheltuieli de personal;
- cu suma de 30,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii.
Se realoca sumele la cheltuieli cu bunuri si servicii intre articole si

alineate.
- Cap.54.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - se

modifica prevederile bugetare prin diminuarea cu suma de 20,00 mii lei la cheltuieli
de personal.

- Cap.55.02 - Dobanzi - se modifica prevederile bugetare prin suplimentare cu
suma de 29,00 mii lei la dobanzi aferente creditelor interne.

- Cap. 61.02 - PoliJia Locala - se modifica prevederile bugetare prin
diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la cheltuieli de personal. Se realoca sumele la
cheltuieli cu bunuri si servicii intre articole si alineate.

- Cap.66.02 - Servicii de sanatate publica - se modifica prevederile bugetare
prin suplimentare cu suma de 100,00 mii lei la cheltuieli de personal. Se realoca
sumele la cheltuieli cu bunuri si servicii intre articole si alineate.

- Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie :
- Biblioteca - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cu suma

de 10,00 mii lei la cheltuieli de personal.
- Muzeu - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cu suma de

10,00 mii lei la cheltuieli de personal.
- Cap.68.02 - Cresa - propune modificarea prevederilor bugetare prin

suplimentare, dupa cum urmeaza:
- cu suma de 20,00 mii lei la cheltuieli de personal;
- cu suma de 20,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii.

- Asistenta sociala - se modifica prevederile bugetare prin
suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la cheltuieli de personal.



- Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale - propune modificarea prevederilor bugetare, dupa cum urmeaza:

- prin diminuarea cu suma de 50,00 mii lei la cheltuieli de
personal;

- prin suplimentare cu suma de 30,00 mii la cheltuieli cu bunuri si
servicii;

- prin suplimentare cu suma de 38,00 mii lei pentru acoperirea
cheltuielilor cu rambursarile de credite aferente datoriei publice interne locale.

- Iluminat public - propune suplimentarea sumei cu 112,15 mii lei
pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri si servicii: energie electrica - cu suma de
70,00 mii lei si alte bunuri pentru intretinere si functionare cu suma de 42,15 mii lei;

- Administrarea domeniului public si privat - propune
suplimentarea sumei cu 322,70 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri si
servicii, dupa cum urmeaza:

- reparatii instalatii alimentare cu apa Scoala Gimnaziala
,,Ion Campineanu" cu suma de 15,00 mii lei.

Crede ca, consilierii locali care fac parte din Comisia pentru reparatii scoli stiu
motivele pentru care dl.primar face aceste propuneri pentru unitatile scolare.

- montat detectoare fum, instalatii luminoase de avarii
conform cerintelor ISU, la Scoala Centrala, cu suma de 267,00 mii lei;

- lucrari de cuplare la bransament ale abonatilor, din
robinetul de concesie la conducta veche a bransamentului existent pe str.Bobilna cu
suma de 38.00 mii lei, conform punctului de vedere al Directieijuridice exprimat prin
nota interna nr.27.294/18.10.2018, anexata.

Este vorba de cuplarile bransamentelor noi executate pe str.Bobilna, in
bransamentele vechi. Aceasta lucrare nu a fost prinsa in proiectul lucrarii de inlocuire
a conductelor si bransamentelor pe str.Bobalna si daca se va extinde si pe Calea
Doftanei, B-dul Nicolae Balcescu. Constatand ca din punct de vederejuridic nu a fost
sarcina proiectantului, executantului, fmantatorului lucrarii de schimbare a conductei,
de a realiza aceste plati, dumnealui propune sa se realizeze din fondurile primariei,
astfel incat sa nu mai existe probleme pe str.Bobilna pentru care a dat ordin de
incepere, marti, 23 octombrie a.c., pentru reabilitarea carosabilului si a trotuarelor.

- achizitie montare sistem de supraveghere video pentru
Skate Park 2,70 mii lei.

- Cap.74.02. - Protectia mediului - se modifica prevederile bugetare prin
suplimentare cu suma de 45,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

- prin diminuarea cu suma de 50,00 mii lei la cheltuieli de
personal;

- prin suplimentare cu suma de 230,00 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor cu rambursarile de credite aferente datoriei publice interne
locale.

/v

II. In cadrul sectiunii de dezvoltare:
- Cap. 51.02 - Autoritati publice - se modifica prevederile bugetare prin

suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la obiectivul de investitii ,,Multifunctionale si
imprimante" .



- Cap. 61.02 - Politia Locala - se modifica denumirea obiectivului de investitii
din ,,Softuri si licente" in ,,Sistem de securitate" fara modificari de prevederi
bugetare.

- Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale - se modifica prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 15,00 miilei
la obiectivul de investitii ,,Centrale termice unitati de invatamant, gradinite si
punctele de lucru ale Primariei Municipiului Campina", valoarea finala fiind de 80,00
mii lei.

III. In cadrul ordonatorilor tertiari s-a solicitat rectificare bugetara de catre:
- Spitalul de Psihiatrie Voila Campina a avut mai multe solicitari, motiv pentru

care propune urmatoarea varianta:
- la venituri - subventia de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor

curente sa se suplimenteze cu 120,00 mii lei prin redistribuire de la subventii din
bugetul local pentru fmantarea cheltuielilor de capital.

Spitalul de Psihiatrie Voila, in fiecare an propune realizari de cheltuieli, ca o
cofmantare pentru unele proiecte pe care doreste sa le realizeze cu fmantare
majoritara de la Ministerul Sanatatii.

Proiectele nu s-au aprobat si nu s-a primit fmantare de la minister, motiv pentru
care suma de la Capitolul dezvoltare ramane neutilizata.

A propus ca la final de an sa se ia suma de 120,00 mii lei si sa fie trecuta catre
fmantarea cheltuielilor curente.

^,

In urma acestei redistribuiri subventia pentru fmantarea cheltuielilor curente
devine 220,00 mii lei si subventia de la bugetul local pentru fmantarea cheltuielilor
de capital 180,00 mii lei.

- la cheltuieli de capital - se modifica prevederile bugetare prin
diminuare cu suma de 220,00 mii lei, prin redistribuire la cheltuieli curente cu suma
de 120,00 mii lei si modificarea subventiei alocate din bugetul local cu suma de
100,OOmiilei.

- Spitalul Municipal Campina solicita realocarea de sume intre articole si
alineate la cheltuieli de personal si la cheltuieli cu bunuri si servicii.

- Casa Tineretului Campina solicita modificarea prevederilor bugetare, dupa
cum urmeaza:

- la venituri - subventia de la bugetul local pentru fmantarea chetuielilor
sa se suplimenteze cu 70,00 mii lei pentru manifestari culturale si veniturile din
prestari servicii sa se suplimenteze cu suma de 5,00 mii lei;

- la cheltuieli - se modifica prevederile bugetare prin suplimentarea
cheltuielilor cu bunuri si servicii cu suma de 75,00 mii lei.

- Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati", Municipiul Campina - solicita
suplimentarea cu suma de 24,00 mii lei din care: suma de 4,00 mii lei alocatii pentru
transportul la si de la locul de munca si suma de 20,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri
si servicii.

- Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina - solicita modificarea
prevederilor bugetare, dupa cum urmeaza:

- la cheltuieli curente - se modifica prevederile bugetare prin
suplimentare de la cheltuieli de capital cu suma de 120,50 mii lei pentru acoperirea
cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru functionare;



- la cheltuieli de capital - se modifica prevederile bugetare prin
diminuare cu suma de 120,50 mii lei prin redistribuire la cheltuieli curente.

- Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Campina - solicita modificarea
prevederilor bugetare la cheltuieli curente prin suplimentare cu suma de 7,80 mii lei
la cheltuieli cu bunuri si servicii (servicii de paza).

- Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina - solicita modificarea
prevederilor bugetare la cheltuieli curente prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei
la cheltuieli cu bunuri si servicii (incalzit/iluminat si forta motrica) si realocare de
sume intre articole si alineate.

- Scoala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campina - solicita
modificarea prevederilor bugetare la cheltuieli cu bunuri si servicii prin realocare de
sume intre articole si alineate.

- $coala Gimnaziala "A.I.Cuza", Municipiul Campina - solicita modificarea
prevederilor bugetare la cheltuieli curente prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei
la cheltuieli cu bunuri si servicii si realocare de sume intre articole si alineate.

- Gradini^a cu program prelungit $i program normal ,,Iulia Ha$deu", Municipiul
Campina - solicita modificarea prevederilor bugetare la cheltuieli de capital prin
realocare de sume intre articole.

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local - buget, finante este
favorabil.

Dl.Ionita se refera la montare detectoare fum, instalatii luminoase de avarii,
conform cerintelor ISU de la Scoala Centrala, precizand ca ar fi vrut sa primeasca
mai multe detalii, pentru ca suma de 267.000 mii lei i se pare destul de mare (nu a
vazut nicio documentatie din care sa reiasa cate detectoare sunt).

A intrebat acest lucru pentru ca de fiecare data la sedinte s-a discutat ca toate
proiectele trec prin comisie. A intrebat membrii comisiei buget, proiectul de hotarare
privind bugetul nu a trecut pe la comisie. Daca la toate proiectele se iau oportunitatile
sa se ia si la proiectul privind bugetul. De aceea intreaba - daca este oportun sa se
aloce 70 mii lei la serbarile de la sfarsitul anului. La Poiana Campina nu s-au mai
organizat "Serbarile orasului", iar banii s-au alocat pentru reparatii.

Daca tot sunt bani in plus sa se faca ceva constructiv. In anul 2012, cand era tot
consilier local, spunea ca orasul Campina se afla intr-o mare problema privind
locurile de munca. Cu acestea nu s-a rezolvat nimic, de asemenea si cu Parcul
industrial (cu cateva zile in urma intreba daca este posibil sa se incerce o colaborare
cu cei de la Turnatorie pentru Parcul industrial).

Nu a mai primit nicio informatie despre terenul de la Rafmarie. Este oportun,
nu este.

Ar fi fost bine ca in an centenar sa nu se mai suplimenteze nimic si banii sa fie
alocati in alta parte.

Raspunde dl.primar, mentionand ca in ceea ce priveste Scoala Centrala - da,
asa de mare este suma necesara, exista documente la Serviciul ADPP.

Nu stie daca este cazul ca la fiecare punct al ordinii de zi sa se prezinte
documentejustificative, cu estimari, selectii de oferte.

Daca dl.Ionita, ar fi dorit s-ar fi dus la Serviciul ADPP sau la Compartimentul
financiar, pentru a solicita documentele ca sa le studieze.



Referitor la parcul industrial - primaria impreuna cu Turnatoria nu pot realiza
un parc industrial pentru ca, cu terenul se intampla ceva. Dumnealui nu este la curent
cu datele economice, dar, Turnatoria fiind in faliment, nu crede ca este un teren liber
de sarcini, pe care sa se incerce realizarea unui parc industrial.

Dl.Ionita mentioneaza ca a discutat cu lichidatorul si pentru acest motiv l-a
mtrebat pe dl.primar.

Antevorbitorul precizeaza ca s-au facut multe incercari de a se realiza un parc
industrial pe vremea cand Turnatoria nu era in faliment. Atunci s-a spus ca terenul nu
este liber de sarcini, iar acum este tarziu.

Suma de 70 mii lei pentru serbarile de la sfarsitul anului nu este propusa de
dumnealui. Ar putea sa dea mai multe informatii cineva de la Comisia de cultura sau
dl.administrator public care se ocupa direct de aceasta problema. Din moment ce
niste bani au fost scosi de la spectacolul de revelion, banuieste ca era normal sa fie
pusi inapoi pentru a avea un spectacol acceptabil. Daca domnii consilieri doresc se
poate scoate de tot suma de bani si sa li se explice locuitorilor ca se prefera sa se faca
ceva mai util cu banii.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot, acesta fiind respins cu 8 voturi pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, dl.Bondoc,
dl.Minea, d-na Clinciu, dl.Fratila, dl.Enache, dl.Cercel) si 8 abtineri (dl.Candea,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu, dl.Ionita, dl.Dima).
D-na consilier Lupu Livia - Rodica nu a votat.

Dl.viceprimar Pitigoi precizeaza ca din cauza celor care nu au votat, Scoala
Centrala nu o sa se aiba autorizare ISU, iar ca mesaj afirma "dragi parinti, copiii dvs.
nu sunt in siguranta pentru ca nu s-a votat bugetul".

La skateparc nu sunt camere video, locuitorii str.Bobilna nu o sa aiba
bransamente la conducta de apa.

Completeaza dl.primar mentionand ca la Spitalul de Psihiatrie Voila nu o sa se
mai vireze bani pentru cheltuielile de intretinere si o sa ramana decat suma alocata
initial. De asemenea, salubritate - nu, iluminat - nu.

Domnii consilieri stiu foarte bine ca din dorinta de a realiza cat mai multe
pozitii de pe lista de investitii, la inceputul anului, nu se fmanteaza complet capitolul
salubritate, de iluminat, si se aduc banii la aceste capitole la sfarsitul anului pe
masura ce suma existenta se fmalizeaza. !n acest moment nu o sa mai fie bani pentru
iluminat pana la sfarsitul anului. La fel si pentru salubritate. Daca se dorea sa se faca
modificari trebuiau discutate mai atent si sa se spuna care sunt bune, care nu sunt
bune.

De asemenea, exista si o prevedere referitoare la fonduri europene care nu se
va mai realiza.

Dl.Pitigoi mentioneaza ca o sa convoace o conferinta de presa saptamana
viitoare ca sa inteleaga cetatenii cine voteaza impotriva si ce voteaza.

Dl.Fratila doreste sa sublinieze un lucru (face parte din Consiliul de
administratie al Scolii Centrale) si anume - cu mari eforturi s-a reusit sa invete toti
copiii de dimineata in scoala, iar scoala, de ani de zile nu are autorizatie de la ISU, si
unul dintre punctele foarte importante este ca nu s-a votat montarea aparatelor,
conform cerintelor ISU.
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Daca domnii consilieri considera ca scoala nu trebuie sa aiba autorizatie de k
ISU si implicit sa invoce motivul de a se readuce copiii sa invete dupa-amiaza,
dumnealui nu il mtelege.

Nu intelege ce argumente au domnii consilieri sa nu voteze bugetul. Daca nu se
doreste spectacol si foc de artificii, nu se organizeaza, dar sa se lase celelalte lucruri
samearga.

Dl.primar raspunde intrebarii d-lui consilier Fratila - de ce se mtampla acest
lucru, pentru ca PNL-ul nu are majoritate in sedinta.

Dl.Enache se simte mahnit pentru ca dumnealui incearca prin mesajele expuse
despre centenar, sa dezvolte simtamintul de unire, de contributie creativa, la ceea ce
urmeaza sa se faptuiasca impreuna. Dovada din sedinta este total in opozitie cu
asteptarile dumnealui.

Dl.Fratila ar dori ca seful de grup al PSD-ului sa spuna daca exista vreun
argument pentru care nu s-a votat bugetul.

Dl.Dragomir mentioneaza ca s-a luat in calcul intotdeauna ca sunt majoritari in
Consiliul local (PNL - PMP) si nu s-a tinut cont de puterea opozitiei. Nu s-a luat in
calcul ca in aceasta sedinta, din intamplare sunt in inferioritate. Este a treia oara cand
PSD-ul se abtine de la proiectul privind bugetul local, pentru ca niciodata nu s-a tinut
cont de propunerile dumnealor. O discutie cu 2-3 membri ai partidului inainte de a se
prezenta proiectul in sedinta Consiliului local si ascultand si opinia dumnealor, poate,
aveau propuneri bune. Pentru faptul ca nu s-a tinut cont de acestea au avut aceasta
pozitie in sedinta, luand in calcul ca in trei zile se poate vota bugetul, intr-o sedinta
extraordinara, in care sa se tina cont si de parerile dumnealor.

^

Inainte de a lua decizia de a se abtine de la votul proiectului de hotarare au luat
in calcul ca se va ridica problema salariilor. Nu vorbeste de Scoala Centrala, care a
fost inaugurata in anul 2004; au trecut 15 ani si daca mai trece o luna nu este nicio
crima.

Daca se doreste, nu trebuie analizata decat o fraza a raportului juridic, facut in
explicatia prin care se solicita sa fie de acord cu bransamentul caselor de pe Bobilna.
Fraza este de neinteles pentru ca SC Developement SRL Fluid - nu a luat in calcul
cuplarea la bransamente a abonatilor. Societatea a participat la o licitatie,
documentatia fiind a Companiei Nationale de Investitii. Proiectul la care Fluid
Developement a participat la licitatie, prevede sau nu prevede bransamente.

Spune concret, ca sunt de acord si cu bransamentele si cu celelalte propuneri,
dar sa se tina cont de propunerile PSD-ului.

A fost o propunere de preluare a apelor pluviale de pe Campinita. Intreaba daca
se realizeaza anul acesta pentru ca este 1 noiembrie.

A fost o propunere de 4-5 ani cu capela de la Cimitirul de pe Bobilna. intreaba
daca s-a realizat ceva.

A fost o propunere sa se termine in Parcul Trandafirilor cu situl arheologic.
In urma cu doi ani s-a spus ca PSD-ul se opune parcului industrial.
S-a ridicat mana in sedinta si au spus ca sunt de acord cu realizarea parcului

industrial (sa se reia imaginile dupa inregistrare sau din procesul verbal), dar nu crede
in reusita executivului, ceea ce se demonstreaza.



Se adreseaza d-nei Oprescu intreband-o cat a costat realizarea skateparc-ului si
de ce nu s-a luat suma ramasa in plus. Aceasta este o dovada de superficialitate la
elaborarea rectificarii bugetului.

Daca se vrea se retrage o jumatate de ora, ia cuvantul la diverse si face
obiectiuni pe acest proiect pentru a arata de ce s-au abtinut.

D-na Clinciu precizeaza ca orice proiect de hotarare, in faza in care este
proiect, se supune discutiilor comisiilor. Proiectul privind bugetul local a fost discutat
de comisia buget, finante a Consiliului local. Opozitia are doi reprezentanti in
Comisia de buget, care au avizat favorabil proiectul de hotarare. Nu se poate spune ca
este un proiect de hotarare care nu a fost discutat cu opozitia. Proiectul nu se poate
discuta inainte cu toti membrii Consiliului local. Acesta nu i se pare un motiv pentru
care sa nu se voteze bugetul in sedinta de consiliu.

D-na Lupu se adreseaza d-nei Clinciu, mentionand ca din Comisia de buget fac
parte doua reprezentante ale PSD-ului. Dupa cum se stie dumneaei nu voteaza, iar
d-na Frincu s-a abtinut.

Dl.Enache considera ca grupul PSD, ceea ce aveau de gand sa cuprinda
proiectul de hotarare (in loc sa se abtina sau sa nu voteze), puteau sa inainteze in scris
propunerile dumnealor.

Dl.Candea mentioneaza faptul ca consilierii PSD au fost foarte suparati ca la
elaborarea bugetului nu au fost invitati sa participe, pentru ca au facut o serie de
propuneri care au fost respinse. Acum li se solicita sa voteze rectificarea unui buget,
la care dumnealor nu au participat la proiectarea acestuia.

Dl.primar este dezamagit de pozitia PSD-ului in legatura cu acest proiect de
hotarare, care a fost respins. Considera ca cei care s-au abtinut isi asuma raspunderea
nerealizarilor propuse prin rectificarea de buget. De asemnea, consilierii PSD +
ALDE, care s-au abtinut la proiectul de hotarare puteau sa ridice aceste probleme in
sedintele comisiei de specialitate. De aceasta data rectificarea de buget a fost
comunicata o data cu celelalte proiecte de hotarare, astfel incat sa nu se invoce
intarzierea prezentarii. Consilierii PSD si ALDE isi asuma raspunderea.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
cererii de finanfare si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a
bugetului rezultat in urma etapei de evaluare $i selec{ie pentru Proiectul
"Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul
Campina", Cod SMIS 120681.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca proiectul s-a depus pe data de 28 februarie 2018, in
vederea finantarii conform Ghidului de fmantare 2014-2020.

S-a intocmit DALI - documentatia pentru obiectivul de investitii situat pe
B-dul Carol I, blocul nr.l7, 19, 21 - blocul ABC si indicatorii tehnico-economici
aprobati de Consiliul local in data de 25 ianuarie 2018.

Ulterior, Agem;ia pentru Dezvoltare Sud Muntenia, in calitate de Organism
Intermediar (OI) pentru Programul Opera|ional Regional 2014-2020, a solicitat, prin
Scrisoarea de finalizare a etapei de analiza tehnica si economica, transmiterea
hotararii Consiliului Local de aprobare a cererii de finantare si a cheltuielilor
aferente. Prin acest lucru se intelege ca evaluarea tehnica si economica a fost
aprobata de catre organismul intermediar.
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Conform celor mentionate mai sus, supune dezbaterii si aprobarii de catre
Consiliul local a urmatoarelor:

- cererea de fmantare si cheltuielile aferente privind Proiectul "Cresterea
eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Campina";

- valoarea totala a proiectului ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile
rezidentiale din Municipiul Campina", m cuantum de 3.045.966,84 lei (inclusiv
TVA), din care valoare totala eligibila 2.902.312,20 lei si valoare totala neeligibila in
valoare de 143.654,64 lei;

- contributia proprie in proiect de 1.304.579,52 lei, reprezentand achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea
eligibila a proiectului, in cuantum de 1.160.924,88 lei, reprezentand cofmantarea
acestui proiect;

- contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de
664.716,00 lei, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M;

- contributia Asociatiei de Proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de
72.837,00 lei lei, reprezinta:

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile;
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M corespunzatoare

apartamentelor cu destinatie de locuinta, aflate in proprietatea persoanelor juridice
(care platesc integral lucrarea).

- acordarea de ajutor de natura sociala pentru 43 de apartamente cu destinatie
locuinta aflate in proprietatea persoanelor fizice, in cuantum de 417.664,00 lei,
reprezentand 21,5%, suma care nu va mai fi recuperata de la Asociatia de Proprietari.

Cota de participare proprie aferenta proprietarilor care beneficiaza de ajutoare
de natura sociala este de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M;

- mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile/neeligibile este detaliat pe
larg la art.7 din proiectul de hotarare.

Ca urmare, propune aprobarea cererii de fmantare si a cheltuielilor aferente.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
UrmatoruI punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

actualizarea cotei T.V.A. aplicata indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investi{ii "Reabilitare termica blocuri de locuinte
B-dul Carol I".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care mentioneaza ca este vorba despre un proiect care nu s-a dorit a fi
realizat cu fonduri europene (pentru ca este depus anterior), ci cu fonduri aprobate de
catre Ministerul Dezvoltarii.

Se impune actualizarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Campina,
in conformitate cu Legea nr.231/29 noiembrie 2017 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.l8/2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte si cu adresa nr.Sp/364/03.07.2018,
emisa de catre Consiliul Judetean Prahova, inregistrata la Primaria Municipiului
Campina cu nr.l8517/06.07.2018.
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Documentatia si cotele de fmantare precizate in documentele de avizare si
avizele CTE-MDRAP au fost intocmite si aprobate Tn anul 2015, conform H.C.L.
nr.82/30.07.2015.

Blocurile de locuinte nr.4 (bloc 1), nr.6 (bloc lA), nr.8 (bloc lC), nr.lO (bloc
lD), nr.l2 (bloc lE), nr.l4 (bloc lF), nr.l6 (bloc lG), sunt situate pe B-dul Carol I,
pentru care s-a propus cresterea performantei energetice.

Situatia fiecarui bloc este trecuta in expunerea de motive.
Lucrarile de interventie se refera la izolarea termica a peretilor exteriori,

inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei cu tamplarie
performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei, izolarea termica a planseului peste
parter, lucrari de demontare si remontare a instalatiilor si echipamentelor montate
aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, lucrari de refacere a fmisajelor
anvelopei.

S-au prezentat doua variante :
Varianta 1 - cu toate balcoanele deschise;
Varianta 2 - cu toate balcoanele inchise.
S-a adoptat varianta 2.
Informatiile privind principalii indicatori tehnico-economici ai lucrarii sunt:

- valoare totala investitie: 3.246.714,00 lei (exclusiv TVA)
din care C+M - 2.797.324,00 lei (exclusiv TVA)

- durata de realizare: 3 luni.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea

cotei contributiei proprii a Municipiului Campina si instituirea taxei de
reabiIitare termica pentru realizarea obiectivului de investifii "Reabilitare
termica bIocuri de locuinte B-dul CaroI I".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca este un proiect tehnic, care a fost initiat ca urmare a
completarii O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte, prin Legea nr.231/29 noiembrie 2017.

Prin aceasta ordonanta se stabileste fmantarea executarii lucrarilor de
interventie, respectiv 60% din alocatii de la bugetul de stat, iar 40% din fonduri
aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale, precum si din fondul de
reparatii al asociatiilor de proprietari.

Cota de contributie a asociatiei de proprietari este de 10% din valoarea
executarii lucrarilor de interventie.

Administratia publica locala poate asigura fmantarea cheltuielilor aferente
lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de contributie ce revine
proprietarilor/asociatiilor de proprietari, cu recuperarea sumelor prin taxa de
reabiIitare termica. Aceasta procedura a fost aprobata si pentru blocul 12 C, printr-un
alt proiect de hotarare.

Nu se recupereaza sumele avansate de administratia publica locala pentru
asigurarea cotei de contributie proprie pentru:

- persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;
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- persoane singure/familii care, in ultimele 3 luni anterioare efectuarii anchetei
sociale de catre administratia publica locala, au realizat venituri medii nete lunare pe
persoana singura/membru de familie sub castigul salarial mediu net pe economie;

- veteranii de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai/ale acestora;
- pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare

pe persoana singura/membru de familie sunt sub castigul salarial mediu net pe
economie.

Aceasta taxa poate fi aprobata de Consiliul local, conform art.486, alin.(6) din
Codul fiscal, in conditiile O.U.G. nr.l8/2009.

Durata si modalitatea in care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele
avansate pentru fmantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie, se
stabilesc prin hotararea Consiliului local, neputand depasi 10 ani de la data receptiei
la fmalizarea lucrarilor.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de
investi{ii "Cresterea eficienfei energetice in Spitalul Municipal Campina" Cod
SMIS 118643, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care mentioneaza ca este, probabil, cel mai important proiect propus pentru
a fi fmantat cu fonduri europene prin POR 2014-2020 si anume "Cresterea eficientei
energetice in Spitalul Municipal Campina".

Organismul intermediar prin Scrisoarea pentru demararea etapei
precontractuale au confirmat faptul ca proiectul a fost acceptat din punct de vedere
economic si tehnic (se afla in perioada de precontractare). Clarificarile pe care
primaria le transmite acum, in aceasta perioada in care se cer si nu vor prezenta
dificultati pentru primarie, se dau in vederea semnarii contractele de fmantare pentru
cele doua proiecte.

Conform celor relatate mai sus, propune dezbaterii si aprobarii Consiliului
local urmatoarele:

- Aprobarea Proiectului "Cresterea eficien{ei energetice in Spitalul Municipal
Campina", in vederea fmantarii acestuia pentru cladirile publice;

- Aprobarea valorii totale a Proiectului "Cre$terea eficienJei energetice in
Spitalul Municipal Campina", in cuantum de 26.528.353,25 lei, inclusiv TVA. Este
cel mai important proiect, probabil, ca este mai valoros decat Calea Daciei, valoarea
in euro fiind de aprox.6 milioane euro;

- Aprobarea contributiei proprii a Municipiului Campina, in valoare totala de
10.266.205,02 lei, inclusiv TVA, reprezentand suma cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, conform expunerii de motive;

- Aprobarea sumelor reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
implementarii proiectului, ce se vor asigura din bugetul local al Municipiului
Campina, Jude|ul Prahova;
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- Aprobarea asigurarii tuturor resurselor fmanciare necesare implementarii
proiectului m conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.

Daca domnii consilieri doresc informatii, persoanele din cadrul Biroului
programe de fmantare pot detalia componenta sumelor de bani. Nu inseamna ca daca
s-a trecut o contributie de 10.266.205 lei, atat o sa se plateasca. Se va plati mai putin.
Acestea sunt sume maxime posibil de cheltuit, dar ne asteptam la sume mai mici
pentru ca nu toate capitolele vor fi atinse. Este putin mai complicat si nu lasa la o
parte valoarea care va fi obtinuta din procedura de achizitie, care, in ultima perioada
este mai mica decat valoarea propusa pentru realizarea unui proiect.

Perioada proiectului este de 3 ani, deci aceste cheltuieli vor fi impartite pe 3
ani, dupa lucrarile care se vor realiza in fiecare an. Este o mare oportunitate de
realizare a acestei lucrari, motiv pentru care propune aprobarea proiectului.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 15 voturi pentru. D-nii consilieri Petrescu Ioan si Ionita Daniel nu
sunt prezenti la votarea proiectului de hotarare.

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
asocierii Municipiului Campina cu Consiliul Judetean Prahova pentru
realizarea obiectivului "ReabiIitare Soseaua Paltinu".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca proiectul de hotarare a fost initiat ca urmare a
transrniterii de catre Consiliul Judetean Prahova a Hotararii nr.ll9/29 septembrie
2018 privind asocierea Judetului Prahova cu localitati dinjudet, precum si alocarea
unor sume din bugetul Judetului Prahova, pe anul 2018, in vederea realizarii unor
obiective de interes public.

Inca din anul 2011, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Soseaua
Paltinu", au fost intocmite urmatoarele documentatii: Studiul de fezabilitate, cu
valoarea estimativa a lucrarilor de 6.857.350 lei (exclusiv TVA), din care C+M:
5.958.900 lei, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, ridicari
topografice aferente obiectivului mai sus mentionat.

Deasemeni, m anul 2014, in urma unor alunecari de teren si a solicitarilor
exprimate m sedinta Consiliului Local al Municipiului Campina, s-a impus refacerea
studiului de fezabilitate si intocmirea unei expertize tehnice, insotita de studiul
geotehnic pentru determinarea planului de alunecare a terenului.

Totodata, au inceput demersurile la Consiliul Judetean Prahova pentru
realizarea unui parteneriat. Acesta apare acum, dupa ce a fost solicitat ani de zile. Nu
poate sa observe ca alte localitati au Tncheiate parteneriate pentru reabilitarea multor
strazi.

Din pacate, suma alocata de catre Consiliul Judetean, in acest moment este de
25.000 lei.

Mentioneaza faptul ca Soseaua Paltinu are mai multe tronsoane, din care trei
sferturi sunt in extravilan (ar trebui pentru aceste tronsoane sa indrepte Consiliul
Judetean banii pentru reabilitarea strazii) si un sfert in intravilanul Municipiului
Campina, tronson pentru care ar trebui Consiliul local Campina sa cheltuie niste bani
(l,5 milioane lei conform studiului de fezabilitate vechi). Studiul de fezabilitate va fi
refacut ca si expertiza si celelalte documente.
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot
si este adoptat cu 14 voturi pentru. D-nii consilieri Petrescu Ioan, Ionita Daniel si
Duran Andrei nu au fost prezenti la supunerea la vot a proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modiflcarea si completarea nr.crt.625 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr.l09/26 iulie
2018 privind aprobarea Organigramei si a Statului de func{ii al Spitalului
Municipal Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care mentioneaza ca proiectul se refera la modificarea organigramei si a
statului de functii al Spitalului Municipal Campina, prin transformarea postului de
biolog in post de biochimist.

Justificarea este prezentata in expunerea de motive si poate explica si
consilierii care fac parte din Consiliul de administratie al Spitalului Municipal
Campina despre ce este vorba.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea H.C.L. nr.l25/30 august 2018 privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 5.000,00 m.p., situat in Municipiul Campina, De 604/1, Tarla 21,
Parcela P620.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.viceprimar Pitigoi Ioan -
Adrian care precizeaza ca prin H.C.L. nr.l25/30 august 2018 s-a atestat apartenenta
la domeniul privat al Municipiului Campina, a terenului in suprafata de 5.000,00 mp.,
situat in Campina, De 604/1, Tarla 21, Parcela P620.

Verificandu-se situatia juridica actuala a terenurilor din zona, in vederea
intocmirii lucrarii tehnice de cadastru, de catre o persoana autorizata, s-a constatat
necesitatea refacerii limitelor terenului in cauza, deoarece o parte din acesta este
amplasat in extravilan.

Prin modificarea limitelor se asigura si o latime mai mare a drumului De 604/1.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.lO) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare

privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
referitoare la insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Clinciu Monica - Iozefma,
dl.Pitigoi Ioan - Adrian, dl.Enache Dragomir si dl.Cercel Lucian Adrian.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care precizeaza ca este un proiect tehnic,
expunerea de motive a fost intocmita foarte pe larg. ii roaga pe domnii consilieri sa
fie de acord cu proiectul.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. Dl.consilier Dragomir Ion nu a votat.

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii si completarii Anexelor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.l23/30 august 2018
referitoare la alocarea unor sume de bani pentru sus(inerea financiara a unor
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manifestari culturaIe, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul
local, in anul 2018.

Comisia de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport $i
turism isi retrage proiectul de hotarare pentru ca nu a fost adoptat bugetul local.

Dl.Dragomir intreaba daca suma cu activitatile culturale creste fata de anul
trecut prin propunerea care se facea prin acest proiect.

Dl.Fratila mentioneaza ca este o suma mult mai mica decat cea alocata la
reparatii ani de zile.

Urmatorul punct (nr.l2) este proiect de hotarare privind darea in
administrarea Spitalului Municipal Campina a terenului in suprafata de
1.265,00 m.p., Nr.cadastral/ CF 27272, in vederea realizarii Proiectului
"Extindere si modernizare Spital Municipal Campina, sistematizare pe
verticala, amenajare parcare, accese rutiere si pietonale si amenajare heliport".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.consilier Bondoc care
precizeaza ca proiectul de hotarare a fost initiat ca urmare a unei cereri a Spitalului
Municipal Campina nr.l3.538/10 octombrie 2018, inregistrata la Primaria
Municipiului Campina sub nr.26.995/10 octombrie 2018. Roaga membrii Consiliului
local sa voteze proiectul de hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.l3 de pe ordinea de zi este proiect 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.

Dl.Anton Iulian - Director juridic, precizeaza ca in raportul de specialitate,
votul Comisiei buget, finante este urmatorul: favorabil - 2 voturi, abtineri - 2 voturi.
D-na Albu nu a participat la sedinta comisiei.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.consilier Bondoc care
mentioneaza ca proiectul de hotarare are la baza cererile d-nei Vintila Niculina,
inregistrate la Primaria Municipiului Campina sub nr.29.942/16 noiembrie 2017 si
nr.9.643/3 aprilie 2018, prin care solicita cumpararea terenului, situat in Municipiul
Campina, str. Plevnei, nr.8, in suprafata de 54,00 m.p., pentru care solicita atestarea
apartenentei la domeniul privat, in vederea intocmirii documentatiei necesare
efectuarii lucrarii de cadastru si a raportului de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este respins cu 8 voturi pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Minea, d-na
Clinciu, dl.Fratila, dl.Enache, dl.Cercel) si 9 abtineri (dl.Candea, dl.Petrescu, d-na
Petrovici, dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu, dl.Ionita, dl.Dima, d-na Lupu).

Urmatorul punct (nr.l4) este proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii fara licitafie publica a terenului in suprafata de 41,00 m.p., aferent
locuintei, situat in Municipiul Campina, str.Al.I.Cuza, nr.33, Nr.Cadastral
28057, prin exercitarea dreptului de preemfiune de catre d-na Bruder Lili
Olimpia, domiciliata in Municipiul Campina, str.Al.I.Cuza, nr.33.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, fmante,
programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care mentioneaza ca acest proiect si urmatorul
sunt asemanatoare, se refera la exercitarea dreptului de preemtiune de catre doi
cetateni din Municipiul Campina. Comisia de buget, fata de expunerea de motive
prezentata nu mai are nimic de adaugat si roaga sa se voteze proiectul de hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.l5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului tn suprafata de 377,00 m.p.,
aferent locuintei, situat in Municipiul Campina, str.Chisinau, nr.lO,
Nr.Cadastral 27941, prin exercitarea dreptuIui de preemtiune de catre d-na
EHersdorfer Ionela - Lidia, domiciliata in Municipiul Campina, str.Chisinau,
nr.lO.

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care precizeaza ca acest proiect de hotarare este
la fel ca proiectul precedent privind exercitarea dreptului de preemtiune pentru
cumpararea terenului aferent locuintei m suprafata totala de 377,00 m.p., pe care il
detine in baza contractelor de inchiriere din 2011 si 2016. Fata de cele mentionate ini s y >

expunerea de motive nu mai are nimic de adaugat.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu 17 voturi pentru.
Urmatorul proiect de hotarare (introdus pe ordinea de zi) se refera la

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de
investi{ii "Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati", Cod
SMIS 118133, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca pentru aceasta lucrare s-a primit aprobarea evaluarii
tehnice si economice din partea organismului intermediar pentru finantare Programul
Operational Regional 2014-2020, pentru continuarea etapei precontractuale pentru
proiectul "Cresterea eficientei energetice in Colegiul Tehnic C-tin Istrati".

Totodata, conform conditiilor specifice cadrului fmantarii proiectului, printre
anexele obligatorii, regasim Hotararea Consiliului Local de aprobare a proiectului in
conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si
selectie.

"Cresterea eficientei energetice" este un proiect care s-a mai discutat, iar
valoarea totala a proiectului este de 8.411.378 lei, inclusiv TVA, aproape 2 milioane
de euro.

Aprobarea contributiei proprii a Municipiului Campina, judeJul Prahova este
pentru o valoare totala de 2.150.157 lei, inclusiv TVA, reprezentand suma
cheltuielilor neeligibile si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Sunt multe cheltuieli neeligibile, prin ultimele ghiduri de finantare s-a schimbat
putin punctul de vedere, articolele de cheltuieli, care, inainte erau considerate
eligibile, iar acum o parte dintre ele sunt considerate neeligibile.
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Consiliul local trebuie sa aprobe asigurarea tuturor resurselor fmanciare
necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru.

Ultimul punct (nr.l7) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.

Dl.Dima precizeaza ca a fost contactat de d-na secretar de la Federatia
Romana de Modelism care solicita o aprobare de principiu pentru introducerea
competitiilor care au avut loc in acest an - automodelism si navomodelism, in
calendarul sportiv al federatiei. Daca domnii consilieri considera ca activitatile care
s-au desfasurat in acest an merita sa fie continuate, trebuie transmis un raspuns ca
activitatile sa fie introduse in calendarul pentru 2019.

In plus, doreste sa mai efectueze inca o activitate in Campina, in luna iulie -
navomodelism si automodelism si introducerea unei noi probe de aeromodelism si in
acest sens se solicita sprijin pentru repararea pistei de aeromodele captive deja
existenta in Campina. Exista interes din partea Federatiei Romane de Modelism, iar
cei care au fost si au vizitat-o o considera o locatie foarte buna si poate aduce oameni
si din alte zone ale tarii. Este o activitate menita sa scoata copiii din fata
calculatoarelor in aer liber.

Dumnealui doreste, printr-un vot al Consiliului local, o aprobare de principiu
ca sa dea un raspuns daca se poate sau nu sa se introduca aceste activitati in
calendarul pe anul 2019.

Dl.Enache considera ca ar trebui sa existe un document scris.
Antevorbitorul precizeaza ca este o solicitare scrisa, dar nu a avut timp sa o

prezinte. Aceasta a fost discutata informal in cadrul sedintei comisiei de specialitate.
Dl.Enache mentioneaza ca trebuie dat un aviz al comisiei la respectiva

solicitare.
Dl.Dima precizeaza ca dl.Razvan Nicolau, presedintele Clubului Sportiv

Auto-Navo RC Campina solicita aprobarea pentru utilizarea salii de sport de la
Colegiul National "Nicolae Grigorescu", in luna noiembrie, pe data de 27, in
intervalul oral 8^ - 18 ,̂ pentru efectuarea altei competitii asemanatoare cu cele care
s-au desfasurat in anii trecuti.

Dl.Enache mentioneaza ca trebuie sa existe o solicitare scrisa inaintata
Comisiei de specialitate sanatate, cultura, dupa care sa fie transmisa primariei, cu
numar de inregistrare si stampila.

Dl.Dima aduce la cunostinta ca masina dumnealui, cand trece pe str.Muscelului
se umple de "noroc" datorita animalelor care trec pe aceasta strada. Propune sa se
gaseasca solutii, astfel incat crescatorii de animale sa schimbe traseul animalelor.

De asemenea, sa se gaseasca o solutie pentru mascarea constructiilor aflate in
paragina.

Ar dori sa stie ce s-a mai intamplat cu instalarea drapelelor pentru Romania
100, la intrarea in localitate.

Dl.Fratila precizeaza ca dl.Nicolau solicita un acord de principiu pentru luna
noiembrie.

Comisia de specialitate poate sa dea o recomandare, dar nu poate sa hotarasca.
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Dl.Enache supune la vot propunerea pentru utilizarea salii de sport de catre
dl.Razvan Nicolau, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Dl.Fratila continua prin a mentiona ca de saptamana viitoare Tncep discutiile in
vederea constiturii centrului cultural si doreste sa participe si domnii consilieri ca sa
vada daca exista oportunitate, daca este bine sa se infiinteze un centru cultural si de
ce.

De asemenea, o sa se mai discute amanunte referitoare la ziua de 1 Decembrie,
pentru ca sunt o serie de propuneri facute de domnii consilieri, cum ar fi: locatia va fi
cea din Parcul de la "Soldat" (care se presupune ca va fi gata).

Bustul lui Nicolae Grigorescu este pus in valoare de lumina, dar nu saluta
faptul ca acea cutie exista in continuare. Propune Consiliului local sa se organizeze
un concurs, cutia sa fie pictata, tema fiind "Carul cu boi".

Dl.viceprimar precizeaza ca cutia respectiva are doua fete, dl.Fratila trebuie sa
propuna doua teme.

Dl.Candea mentioneaza ca pe multe strazi din Campina se executa la ora
actuala lucrari. Dumnealui stie ca s-a aprobat un regulament care prevede o serie de
reguli ce trebuie respectate la executarea lucrarilor, inclusiv semnalizarea rutiera, care
este aproape inexistenta la lucrari sau indicatoarele sunt in totala contradictie cu ceea
ce trebuie sa faca conducatorul auto. Este accesul interzis din ambele sensuri, dar se
circula din ambele sensuri. Nu exista indicator de lucrari sau de reglementare a
prioritatii. Doreste sa stie cine raspunde de problema aceasta si de ce nu sunt trasi la
raspundere cei care executa lucrarile.

A fost informat ca dl.consilier Petrescu a depus la aparatul permanent al
Consiliului local o cerere prin care solicita ca tabloul dumnealui sa fie expus in
galeria primarilor din sala de consiliu a primariei.

Dl.Petrescu, in afara de cerere a depus si un dosar cu documente care atesta
faptul ca a fost primul primar al Municipiului Campina, dupa revolutie si ca are
dreptul sa-i fie expusa fotografia.

Dl.Olarasu a prezentat comisiei de specialitate - administratie publica locala,
juridic, situatia respectiva, iar membrii comisiei au hotarat, in unanimitate, ca
problema sa fie adusa in discutie la Consiliul local, nefiind comisia indreptatita sa
rezolve aceasta problema.

Crede ca domnii consilieri au studiat documentele si ii roaga sa-si spuna
punctul de vedere sau daca este cazul sa se dea un vot.

Dl.Enache, personal nu a citit si nu stie despre ce este vorba in esenta.
Dl.Dragomir precizeaza ca comisia a luat o decizie in sensul sa se solicite

Consiliului local sa nu ia in discutie solicitarea pentru ca nu este de competenta
Consiliului local.

Dl.Petrescu solicita executivului sa dea un raspuns referitor la aceasta
problema sau daca dl.Primar poate comenta ceva in acest moment.

D-na Lupu mentioneaza ca in urma vantului puternic a inceput sa cada
tencuiala de pe blocuri, iar un astfel de caz este la intersectia str.l Mai cu
str.B.P.Hasdeu.

Dl.primar raspunde la unele din probleme ridicate in cadrul sedintei:
- cutia de la bustul lui Nicolae Grigorescu - o roaga pe d-na Oprescu -

director investitii sa vada sub ce forma se pot cheltui niste bani pentru mutarea
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pozitiei acelei cutii (are cabluri electrice). Dumnealui s-a uitat la cutie, doar dintr-o
anumita pozitie deranjeaza vederea catre bust. Daca privesti bustul din fata nu este
nicio problema.

- referitor la problema d-lui Petrescu - dumnealui a citit documentele
care i-au fost transmise de catre dl.consilier juridic Olarasu, dar nu a inteles foarte
bine daca se specifica explicit ca dl.Petrescu a fost/nu a fost numit sau a indeplinit
temporar functia de primar.

Intr-una din declaratii scrie "primar", a inteles ca a semnat un ordin de plata.
Roaga Directia juridica sa vina cu un punct de vedere dupa ce se consulta si cu
Institutia Prefectului in aceasta problema. Este o problema delicata si trebuie
sustinuta cu documente.

Roaga din nou Directia juridica sa analizeze aceasta problema si cu avizul
Institutiei Prefectului sa vada cum o sa dea un raspuns la scrisoarea d-lui consilier
Petrescu.

- in ceea ce priveste caderea tencuielilor - este in sala d-na Nicoleta
Hodoboc, din partea Serviciului urbanism, care va lua legatura cu d-na Brezeanu
Mariana si vor analiza situatia din punct de vedere urbanistic si vor lua masuri pentru
punerea in siguranta a acestor cladiri.

D-na Hodoboc mentioneaza ca asociatiile de proprietari sunt obligate sa
intretina cladirile.

- referitor la dejectiile lasate de animale pe str.Muscelului - este o
problema care a mai fost ridicata periodic si pentru str.Voila si alte strazi. Daca
dl.Dima vine cu o solutie s-ar bucura foarte mult.

.̂ on
Ii invita pe domnii consilieri la o discutie luni, ora 14 (a fost invitata Comisia

de cultura si colegi din executiv), despre modul cum o sa se sarbatoreasca Centenarul
Unirii. Sunt bani propusi in Hotararea Consiliului local si ii roaga pe domnii
consilieri sa faca propuneri despre cum doresc sa se sarbatoreasca - cu spectacol, cu
scena, fara scena, o sedinta omagiala a Consiliului local, poate se semneaza
documentele de infratire cu Municipiul Cahul daca intre timp se va elibera avizul
Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Administratiei Publice.

Sunt mai multe probleme care au fost discutate partial cu Comisia de cultura si
ii roaga pe domnii consilieri sa vina cu propuneri ca sa se creioneze cat mai repede
planul care trebuie transmis Casei Tineretului, institutia careia i s-a alocat bani pentru
aceasta sarbatoare.

Dl.viceprimar se refera la drapele - crede ca luni, sosesc partile de
infrastructura care trebuie cofrate si montate, iar la 10 zile dupa ajung si drapelele.
Dl.Crijanovschi se ocupa si urmareste traseul acestora.

Referitor la lucrari si semnalizarea acestora - crede ca dl.Candea se refera la
cele de inlocuire a conductei de gaze naturale de pe Calea Doftanei, str. 1 Decembrie,
str.Fratii Golesti, Parcul Trandafirilor. Aceste lucrari se executa cu autorizare si cu
avizul Politiei Nationale, care a avizat modul de lucru, in ceea ce priveste
semnalizarea.

O sa li se faca o adresa (se adreseaza d-lui Crijanovschi), in acest sens.
Dl.Candea precizeaza ca, Consiliul local aproba regulamente pentru Campina

dar care nu se respecta, altii dau aprobarea.
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Antevorbitorul mentioneaza ca circulatia pe drumurile publice nu o legifereaza
Consiliul local Campina, ci politia.

Dl.Enache se refera la invitatia d-lui primar privind discutarea in comun a
evenimentelor ce vor avea loc pe data de 1 Decembrie - apelul a fost facut in mod
special pentru cei care s-au suparat ca nu au fost intrebati la buget. Acum au ocazia sa
aduca imbunatatiri la propunerile facute de executiv, astfel mcat sa fie un
1 Decembrie in care sa fie si un pic de unire.

Dl.Stoica - locuitor al Municipiului Campina, felicita executivul pentru
realizarea scarile de pe IREP.

Asociatia Campina Civica, pe care o reprezinta, a transmis doua adrese catre
Primarie in data de 21.09.2018. La prima dintre ele s-a raspuns conform datei postei,
pe data de 15.10.2018, iar la a doua, raspunsul a sosit pe e-mail pe data de
23.11.2018.

In conformitate cu Legea nr.544, in termen de 10 zile trebuie priniit raspunsul,
iar daca raspunsul este mai complex si trebuie transmis in 30 de zile, in termenul de
10 zile trebuie informat petentul asupra acestei probleme.

La a doua adresa referitoare la activitatile de pe str.Bobilna, in sensul ca
acesteau au fost demarate mai tarziu, raspunsul primit a fost ca problemele de pe
str.Bobilna sunt din cauza neconcordantei la caietul de sarcini.

^

Intreaba cine a intocmit si cine a verificat caietul de sarcini pe care primaria l-a
pus in aplicare, pentru ca daca un caiet de sarcini a ingradit desfasurarea unei
activitati, faptul ca o luna de zile cetatenii vor beneficia mai tarziu de avantajele
activitatii, este putin de ras.

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

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

Presedinte de $edim;a,
Consilier,.

dl.Enache,

Secretarul Municipiului
Campina,

jr.Moldjbveanu Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Iordaffche GabrieIa

edit.I.G.
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