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CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 31 ianuarie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a ordinata
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de dl.consilier Ioni
prezenJi toti consilierii locali (19 consilieri).

La lucrarile acestei $edinJe au participat: dl.Tiseanu
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - x ice
Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul
d-na Tudorache Florentina - Alice - Director Directia econo|

icipiului Campina,
ida din cadrul Primariei

Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef Compar:
contabilitate, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si tapce,
Director executiv investitii, dl.Crijanovschi Grigore - Sef J
domeniului public si privat, d-na Caliman Didona - Arhitect
Director executiv juridic, d-na Voicu Monica - Sef Servic iu
Gabriela - consilier in cadrul Serviciului administratie publica
cu publicul, arhiva, d-na Ionete Mihaela - Sef Serviciu achi:dti
fmantare, d-na Dumitru Adina - Director executiv Directia asis
Mihaela - sef Serviciu asistenta sociala si autoritate tutelara,
consilier in cadrul Compartimentului programe fmantare,

Consiliului local al
>5/25 ianuarie 2019 a

Daniel, la ele fiind

Ioria - Laurentiu -
)rimarul Municipiului

ment buget, fmante,
d-na Oprescu Eliza -
erviciu administrarea
ef, dl.Anton Iulian -
uridic, d-na Iordache
locala, agricol, relatii
publice, programe de
enta sociala, d-na Ene
ii-na Dobrin Petruta -
relatii internationale,s ) "

protocol, dl.Nistor Marian - Director Serviciul Public de AdhiiMstrare si Exploatare a
Pietei Centrale Agroalimentare, dl.Badulescu Remus - aaministrator public al
Municipiului Campina, d-na Treistianu Cleopatra - consilie
pentru problemele rromilor, dl.Stanciu Dragos - responsal
Memorial "B.P.Hasdeu", dl.Constantinescu Florin - admin:

pr<: um locuitori aiSalub S.R.L. Campina, reprezentan{i ai mass-mediei,
Municipiului.

La inceputul lucrarilor sedintei Consiliului local, d-n^t consilier Albu Elena nu
a fost prezenta.

Presedintele sedintei ii da cuvantul d-nei secretar Mo
precizeaza ca se amana supunerea la vot a procesului-v
desfIsurarii sedintei ordinare din data de 18 decembr
urmatoare, deoarece acesta nu a fost fmalizat.

In continuare, presedintele sedintei face cunoscut fap
de zi sunt inscrise 19 proiecte de hotarare. Intreaba d
completari la proiectul ordinii de zi.
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Dl.primar propune sa se introduca in proiectul ordirj
hotarare si anume:

- aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proie
investi^ii "Reabilitare, Modernizare, Extindere Sistem de
Municipiul Campina" Cod SMIS 125640, in vederea
nerambursabile din Programul Operational Regional 2014-20^
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
Investitii: 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii in1
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
cladirile publice, si in sectorul locuintelor, OperaJiunea: C
supune la vot propunerea d-lui primar, aceasta fiind aprobat
(D-na consilier Albu Elena nu a fost prezenta);

- desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comi:
la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Sef sectie
fizica si balneologie medicala, la Spitalul Municipal Campi
propunerea d-lui primar, aceasta fiind aprobata cu 12 voturi pe
Lupu, d-na Frincu, dl.Dochia, d-na Petrovici, dl.Petrescu
consilier Albu Elena nu a fost prezenta).

Propune ca cele doua proiecte de hotarare sa fie intrq>du
de zi dupa punctele 1 si 2.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modifitfar
aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). (D-na c|on
fost prezenta cand s-a supus la vot proiectul ordinii de zi).

Se trece la punctele inscrise pe ordinea de zi, primu]
Raport privind activitatea asistentilor personali ai pe
grav, desfasurata in semestrul II al anului 2018.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea raportului se t ec
(nr.2) de pe ordinea de zi - Raport privind stadiul inscr er
agricol, pe semestrul II aI anului 2018.

Avand in vedere ca nu sunt discutii si intrebari pe ma gir
la discutarea proiectului de hotarare privind aprobar
cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de in
Modernizare, Extindere Sistem de Iluminat Public in Muni
SMIS 125640, in vederea atragerii de fonduri neramburs
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara: 3 - Spriji
o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de Inves
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si i
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
sectorul locuintelor, Opera{iunea: C - Iluminat public.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.pr
Laurentiu, care precizeaza ca pe data de 28 ianuarie 2019 s-a
organismul intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Sud
transmitea ca se solicita Hotararea de aprobare a proiectulu
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare

Proiectul a fost evaluat tehnic si fmanciar po^it
solicitandu-se aprobarea in Consiliul local.
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De asemenea, in scrisoare se specifica, ca in maxim 3(
transmita Hotararea Consiliului local si alte documente clarii
astepta inca o luna, documentele nu se mai transmiteau la timp
proiectul, pentru ca, dupa transmiterea hotararii si a altor dc
alte clarificari. Pentru acest motiv a propus introducerea p
proiect, in regim de urgenta.

Propune ca domnii consilieri sa aprobe proiectul resp
prin Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o econo
carbon, operatiunea C - Iluminat public. De asemenea, prop
totala a proiectului, in cuantum de 7.683.934 lei, inclusiv TV
proiect a Municipiului Campina, in valoare totala de 15
valoarea eligibila a proiectului, reprezentand cofmantarea
propune aprobarea sumelor reprezentand cheltuieli conexe
implementarii proiectului si aprobarea asigurarii tutur<
necesare implementarii proiectului, in conditiile rambursa:
cheltuielilor din instrumente structurale.

Este o propunere avantajoasa, bine venita pentru Mun
vedere ca cofmantarea este de 2%.

Domnii consilieri cunosc proiectul de hotarare, a ma
in acest sens - reabilitarea sistemului de iluminat (se schim
fI montate lampi cu leduri, se va extinde sistemul de ilumin
si str.Podului si se vor moderniza punctele de aprindere,
sistem de telegestiune a iluminatului public in Municipiul
formarea unui serviciu de monitorizare pentru administrar
Municipiul Campina (termen este de un an de zile). Pentru
urgenta este cea pe care a comunicat-o.

Presedintele sedintei, dl.Ionita, precizeaza ca la toat
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului lo

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). (fl)
nu a fost prezenta la deliberarea si votarea proiectului de hot

Urmatorul proiect de hotarare priveste desem
Consiliului local in Comisia de concurs/examen la concur
ocuparea functiei de Sef sectie recuperare, medicin
medicala, Ia SpitaluI Municipal Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, d .p
Laurentiu, care precizeaza ca, conform legii, pentru concursun
pentru ocuparea unei functii de sefintr-un spital, este nece:>ar

.̂

desemneze un reprezentant. In acest caz este vorba de sef secti
fizica si balneologie medicala.

In expunerea de motive este prezentat cadrul legal, conf
proiectul de hotarare si se evidentiaza desemnarea unui re
Consiliului local.

Urgenta introducerii pe ordinea de zi a prezentului pr
impusa de desfasurarea concursului/examenului mai sus n
O5februarie2019.
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In spitalele din Romania si in Spitalul din Campina lmi
,̂

de personal medical, in ceea ce priveste medicii. In Spitalul dir
atinse, in principiu, dar sunt multe sectii care functioneaza intr-
in sensul ca mai este nevoie de medici.

Spitalul a organizat in ultimul timp concursuri pentn
ginecologie, pediatrie, neonatologie, boli pulmonare si un bioch

De aceea propune aprobarea proiectului de hotarare psnt
unei persoane pe functia respectiva.

Dl.Ionita precizeaza ca desi proiectul de hotarare a
dimineata zilei de 31 ianuarie a.c., are o intrebare. In mateiialU anexat proiectului a
citit ca cererea a sosit la primarie in jurul datei de 9-10 iamarie si se astepta ca
proiectul de hotarare sa fie inclus pe ordinea de zi odata cu celeIalte proiecte. Intreaba
care este motivul pentru care proiectul de hotatare a fost prezertat astazi, 31 ianuarie
a.c., cu intarziere si nu odata cu celeIalte proiecte.

Dl.primar mentioneaza ca a fost o scapare in activitat

putin) exista o criza
Campina, tintele sunt
m sistem de "avarie",

medici la chirurgie,
mist.
u a se reusi angajarea

fo. ;t primit pe e-mail in

:a irimariei pentru ca, in
momentul in care s-au primit 6 solicitari pentru desemnarea unui reprezentant, 5 erau
pentru desemnarea unui reprezentant stabilit de catre primar, iar una pentru stabilirea
unui reprezentant, desemnat de Consiliul local. Din inertie, toate au fost considerate
din aceeasi categorie, pentru reprezentant desemnat de catreprimar. Ulterior si-au dat
seama ca este o greseala si astfel s-a impus in regim de urgenta roroiectul de hotarare.

Antevorbitorul precizeaza ca cu alte ocazii s-a intarnplat ca proiectele de
hotarare sa nu fie incluse in proiectul ordinii de zi pentru ca
specialitate. Corect era sa se spuna de la inceput si sa se asur:
este motivul pentru care o parte din consilieri s-au abtinut li iri
pe ordinea de zi.

Dl.primar isi cere scuze pentru aceasta eroare car^ a
primariei.

Dl.viceprimar o propune pe d-ra Topala Corina - C|an|
Consiliului local in Comisia de concurs/examen.

Se supune la vot proiectul de hotarare, cu propunerea| peitru desemnarea d-rei
Topala Corina - Oana, acesta fiind adoptat cu unanimitate
pentru). (D-na consilier Albu Elena nu a fost prezenta la celiberarea si votarea
proiectului de hotarare).

Se trecea la discutarea punctului nr.3 de pe ordmeg
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-ecoiomice (faza S.F.) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiecpvului de investi{ii
"Modernizare strada Drumul Taberei".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prirhar Tiseanu Horia -
Laurentiu care spune ca proiectul de hotarare a fost initiaj pentru obtinerea de
fonduri, in vederea modernizarii acestui drum. A auzit ca se
de finantare PNDL 3 (PNDL 2 este incheiat - prin care s

nu au avut raport de
e acest lucru. Acesta
roducerea proiectului

aparut in activitatea

- ca reprezentant al

de voturi (18 voturi

de zi - proiect de

va
-a

ansa un nou program
*ealizat modernizarea

strazii Parcului). Daca apare PNDL 3, s-a gandit ca ar fi foatte bine sa se includa
Drumul Taberei pentru a degreva bugetul local, iar din fondur| e din venituri proprii
sa se realizeze alte lucrari. Pentru acest motiv a propus ca prima etapa aprobarea
documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici
pentru "Modernizare strada Drumul Taberei). O sa mai fi
pentru str.Siret, cu aceeasi expunere de motive.

4

u.i proiect de hotarare



in ceea ce priveste strada Drumul Taberei, aceasta
atractivitatii zonei pentru turism si agrement (Fantana cu
modernizata).

De asemenea, modernizarea strazii va permite desfIsjur
sector, in conditii optime de siguranta, catre DJ 207.

Ca urmare, propune aprobarea Studiului de fezatiilMte

va contribui la cresterea
si si tabara care va fi

'ea traficului pe acest

tehnico-economici, care sunt urmatorii: valoare totala r
(exclusiv TVA), din care C+M - 3.691.494 lei (exclusiv T^
- 12 luni. Strada este prevazuta cu parcari in zona Fantani
biciclete pentru ciclismul de agrement, incercand astfel sl, i
unei cai de comunicatii moderne.

Dl.Ionita precizeaza ca a observat la materialele atasate
A.

tehnice, studiul realizat, a fost intocmit in 2017. Intreab;
aprobarii mai sunt sau nu valabili pana la contractarea lucrarii.

Dl.primar se adreseaza d-nei director de investitii, Op
despre acest studiu.

D-na Oprescu Eliza mentioneaza ca dupa aprobarea ihdi|
proiectului tehnic, la acesta se recalculeaza devizul general

'6S

daca

si
si se depasesc acesti indicatori, o sa fie initiat un alt pr|oie|ft
reaprobarea valorii lucrarilor.

Dl.Ionita intreaba de ce nu s-au aprobat indicatorii
datele tehnice au fost gata in decembrie 2017.

atorilor si intocmirea
^iumai daca este cazul

de hotarare pentru

D-na Oprescu raspunde ca proiectul tehnic se poate coi
sunt indicatorii aprobati.

Dl.primar precizeaza ca proiectul de hotarare a fost respii
Dl.Ionita spune ca si pentru proiectele de hotarare urriat

intrebare.
Dl.Dragomir intreaba cum a fost respins proiectul de

:recut, pentru ca toate

hc
'obatiaprobati indicatorii tehnico-economici, acestia fiind ap

solicitare fara sa fie aprobati indicatorii tehnico-economici?
Dl.viceprimar mentioneaza ca acest proiect de hotafar0

trecut, dar a fost respins. Nu vrea sa citeze motivatia, deoarepe
acesta vor fi pe constructie, nu pe amintiri. Anul acesta vor pu
construirea binelui orasului.

Dl.Fratila se adreseaza executivului, daca
iluminatului public in zona Drumul Taberei.

Dl.primar precizeaza ca s-a discutat la proiectul
iluminatului pe Drumul Taberei si str.Podului.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentha)

au

ie
ect

Elena nu a fost prezenta la deliberarea si votarea proiectului
Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este pro

aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S,
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de im
consolidare strada Siret".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, d|l.p
Laurentiu, care mentioneaza ca este vorba de propunerea

5
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strazii Siret, format intre B-dul Carol I si intersectia cu str. Slt
pe o lungime de aproximativ 1.598 m.

Este o scapare a primariei faptul ca modernizarea 5tr.
str.Slt.Erou Bogdan Vasile si B-dul Carol I. Se adreseaza d-ne
vada cum poate sa extinda aceasta modernizare si intre str.Slt.l
str.I.H.Radulescu. Daca se trece in fiecare zi cu masina pe
agrement frumoasa), se poate observa ca asfaltul este
canalizarilor sunt ridicari si lasari de carosabil. Crede ca un
zona, intre str.Slt.Erou Bogdan Vasile si str.I.H.Radulesc
extinderea proiectului intr-o forma sau alta (chiar daca acu
prezentata) si pe acel tronson, cu o cheltuiala mica fata de re

i,
m
>tu

teren

Erou Bogdan Vasile,

:>iret apare doar intre
Director investitii, sa
rou Bogdan Vasile si
colo (este o zona de
enivelat, m dreptul
ovor asfaltic pe acea
r fi indicat. Propune
a fi adoptat Tn forma
proiectului.
;are a alunecarilor de

alunecare de teren
care face imposibila

ana la B-dul Carol I.

Proiectul costa mult pentru ca trebuie fecuta si o stapilip
din zona, pe o lungime de 450 m. Pe str.Siret exista o

masiva, cu o inaltime de aprox. 15 m catre Paraul Campinita
deplasarea cu autoturismul de la str.Slt. Erou Bogdan VasiIe ]:
Consolidarea acestei alunecari de teren constituie obiectul aoestui proiect de hotarare.

Valoarea totala a investitiei este de 4.334.328 lei, di.i care C+M - 3.792.413
lei, iar durata de realizare de 8 luni.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hot&rare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). (I)-n i consilier Albu Elena
nu a fost prezenta la deliberarea si votarea proiectului de hotira

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hots ra
documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatoriI

e privind aprobarea
>r tehnico-economici

pentru realizarea obiectivuIui de investi{ii "Proiectare si ( xecutie - desfiintare
ansamblu monumental existent, situat in incinta parcului d ; la intersectia B-dul
Carol I cu B-dul Culturii si reamplasare monument inchina
din Razboiul de reintregire nationala", in zona de
Trandaf!rilor din B-dul Carol I (Etapa I, II si III).

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prirflmr Tiseanu Horia -
Laurentiu, care mentioneaza ca acest proiect de hotarare
fmalizarii proiectului de modernizare a parcului din zona pi tor
Mihai I (fost Parcul Soldat).

^

In urma sondajului de opinie s-a hotarat ca statuia sold; .tului sa fie mutata in
.̂

alta parte. Intre variantele propuse, Comisia Nationala de Mon imente Istorice, a ales
varianta prezentata, cu Parcul Trandafirilor. Ca urmare s-a :
absolut necesara ca si documentatia de construire, pentm

"Eroilor campineni
intrare in Parcul

/me m intampmarea
ila a Parcului Regelui

ealizat documentatia,
este vorba de un

monument istoric. Trebuie tratat cu mare atentie, cu a^to|[zatie, cu proiect de
demolare si proiect de reamplasare in Parcul Trandafirilor.

Asa cum s-a putut observa in planurile - varianta 5CJ

destul de frumoasa, este vizibila de pe artera principala s
iata, amplasarea este

pot fi cinstiti eroii
Municipiului Campina la acest monument. Aceasta amplasdre se face pe un teren in
suprafata de 3.777 m.p., iar monumentul este orientat catre

Functiunea este monument de for public "grupa
sustinere era placat in intregime cu marmura neagra, care r[u
este deteriorat. Solutia propusa este de soclu din tabla de o
statuia din bronz. Cand se spune tabla de otel nu suna foarti b

a sudica a parcului.
ansamblul vechi de

iai poate fi reabilitat,
ce va pune in valoare
ie, dar daca te uiti pe



schite arata mult mai bine. Nu este hotararea dumnealui, c
va fi preluata de catre Comisia Nationala a Monumentelor Istor

Monumentul va fi inchinat Eroilor Campineni din Ri
Nationala, asa cum initial a fost denumit.

Amplasamentul nou propus este inclus in interioiul
monumentelor inscrise in lista monumentelor istorice. Mutare
o problema foarte interesanta si anume: dispare zona de proi
istoric din fostul Parc Soldat (care impunea restrictii deosebne pentru constructiile
din zona) si va fi dusa restrictia catre o zona care deja avea ieswictii pentru ca in zona
Parcului Trandafirilor deja exista alte monumente istoricejJ Zona respectiva de
restrictie se incadreaza sau se suprapune peste zona vech<: u|de este: Beciul casei
datat la sfarsitul sec. al XVIII-lea, suprapus de blocuri;

a Consiliului local, care

;boiul de Reintregire

zonei de protectie a
acestei statui rezolva
:ctie a monumentului

suprapus de blocuri, Biserica "Adormirea Maicii Domnului'
si Piatra funerara, datata 1600, situata pe B-dul Carol I
"Adormirea Maicii Domnului" de la Han.

Zona de protectie a monumentelor va include si statuia sd>ldatului.

iul casei datat 1861,
'-klelaHan,datata 1828

Ca urmare, zona va fi comuna si va cuprinde si vestig
care, partial, s-a incercat sa fie reabilitata, proiectul nefiind
fonduri. La final va fi o zona care poate fi vizitata, cu mai mult(

Valoarea
11 saptamani.

investitiei este de 184.794 lei, cu t

Dl.Fratila propune modificarea titulaturii proiectului,

ile

de "reintregire nationala" ci de "intregire nationala" - fiini v|
mondial, reintregirea avand loc cu 30 de ani mai tarziu. Modi
textul proiectului pentru ca sintagma este folosita de mai muIte

in incinta Bisericii

arheologice de la han,
:ontinuat din lipsa de
monumente istorice.

m en de realizare de

n s msul ca nu este vorba
>rba de primul razboi
icarea sa se faca si in

O alta observatie este ca nu a observat la proie
Comisiilor de specialitate judetene si nationale. A inteles c;
principiu si se gandeste ca nu cumva sa se aprobe indicato
Comisiile abilitate sa nu dea aprobare pentru locatia respecti

rn
va.

D-na Caliman - arhitect sefmentioneaza ca proiectul [a f<

stu| de hotarare avizele
i exista doar un acord de

ehnico-economici, iar

sustinut la Comisia
Nationala de For Public si promovat de catre Comisia Judekea ia. Proiectul a obtinut
avizul Comisiei Judetene, iar Comisia Nationala ia in analiza si
propuneri a Comisiei Judetene. Proiectul a fost analizat, apr
obtina avizul. Serviciul urbanism are documentul prin ca^e
Comisia Judeteana.

Dl.Fratila intreaba daca exisa avizul Comisiei Judet^ne
proiect.

Antevorbitorul precizeaza ca poate sa il puna la dispo^iti
Dl.Ionita se adreseaza d-nei Caliman intreband-o

proiectului de hotarare.
D-na Caliman precizeaza ca asa a fost initial titulatu

Unirea cea Mare. Exista studiul istoric anexat la aceasta dociinnmtatie.
Dl.Fratila mentioneaza ca remtregirea neamului a avui lo
D-na consilier Albu Elena este prezenta la lucrarile sedin
Dl.Ionita intreaba ce se intampla cu amendamentul p

ca documentele asa au fost intocmite.
-opiis de dl.Fratila pentru

aprobare pe baza unei
bat si urmeaza sa se
-a depus proiectul la

si nu a fost atasat la

este cu titulatura

ionumentul este post

o singura data.
;i Consiliului local.



Dl.Fratila propune sa se supuna amendamentul la vc|t. ^Iu il retrage deoarece
considera ca are dreptate.

Dl.viceprimar mentioneaza faptul ca intelege pozitia <N^I consilier Fratila care
istoric este corecta, insa nu poate vota amendamentul pentru ca se blocheaza mutarea
statuii din parc si intarzierea finalizarii lucrarilor. Ca s-a gflesi^| este adevarat, dar pe
statuie, cu siguranta se va scne corect.

Dl.Enache propune sa se mute statuia, dupa care sa se
hotarare pentru schimbarea titulaturii respective. Dl.Frati a
proiect de hotarare, dar dupa adoptarea acestuia.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului| de
vot amendamentul d-lui Fratila: modificarea atat in titjila
cuprinsul proiectului de hotarare a cuvantului "reintregire" cu
Amendamentul este respins cu un vot pentru (dl.Fratila), 15 ab
Lupu, d-na Frincu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na P
dl.Enache, dl.Dragomir, dl.Cercel, dl.Dima, dl.Duran, d-ra
3 voturi impotriva (d-na Albu, dl.Pitigoi si dl.Panescu).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansambml
unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Dl.Dragomir intreaba cine are voie sa participe la 1
lucrarea, pentru ca suma i se pare enorma. Daca este libera
este in regula, dar daca este cineva agreat de Ministerul Cultjuri
Municipiului Campina.

D-na Caliman precizeaza ca ar putea fi vorba si de dre^ti
Antevorbitorul intreaba cine este autorul, iar d-na

autorul este Alfred Dumitriu.
Dl.Dragomir spune ca doreste sa vada devizul si probur

ajuns la aceasta suma. intreaba daca au un deviz de la AlFre
votat sa se aloce suma de 184.794 lei pentru realizarea so<
Dumitriu. Trebuie sa fie atenti cum sunt cheltuiti banii, pepi
era in regula. Ca sa impuna dl.Hoinarescu sa se voteze pentru
sa fie luata de Alfred Dumitriu, nu este de acord, desi a votat.

Dl.Ionita se adreseaza d-nei Ionete, intreband-o daca |est
autor sau nu.

Raspunsul d-nei Ionete este afirmativ. Precizeaza c% ir
lucrarile de demolare pe care le va face o alta firma de
reamplasare), nu dl.Dumitriu. Nu toti banii vor fi incasati de

Dl.Dragomir mentioneaza ca nu incaseaza toti banii d
si pentru dl.Hoinarescu. Daca se uita in deviz, un capitol
59.000 lei.

A mai existat o astfel de problema cand s-a reparat pri^ni
putut face decat cu aprobarea d-lui Hoinarescu. A fost chei
dumnealui si i-au dat voie sa execute lucrarea, la un pre
cineva a vorbit cu dl.Hoinarescu sa-i explice ca se po|ate
supravegherea lor si sa nu se ajunga la drepturi de autor. Cu
la troita si d-na Didona stie foarte bine acest lucru.

Dl.primar isi sustine angajatii, dar nu intelege care est
Dl.Fratila precizeaza ca drepturile de autor este asuprg

dr<

pitieze un proiect de
intocmi urmatorul

hotarare, se supune la
ara, cat si in intreg
'intregire nationala".

ineri (dl.Dochia, d-na
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au si este adoptat cu

itatie ca sa execute
articiparea la licitatie
ne batemjoc de banii

'i de autor.
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srea pentru ca asa s-a
Dumitriu. Acum s-a

lului de catre Alfred
ca daca era licitatie,

made 184.0001ei,ca

; vorba de drepturi de

suma sunt incluse si
istructii (demolare si
Ufred Dumitriu.
imitriu, pentru ca sunt
cu 5.900 lei, altul cu

ia la exterior si nu s-a
dialog, a discutat cu

ronabil. Nu crede ca
realiza lucrarea sub
)turi de autor a fost si

dpptul de autor?
;lului.



Antevorbitorul precizeaza ca dl.Alfred Dumitriu su:
autor asupra soclului care va fi realizat pentru bustul lui B
asupra soclului care nu este realizat, ce drepturi de autor pc
trebuie sa se faca o selectie de oferte, pentru ca nu poate si! fi
cu drepturi de autor, pentru un soclu care nu este creat.

Se adreseaza d-nei Caliman si d-nei Ionete intreban4 d
documentatia avizata de dl.Hoinarescu si dl.Dumitriu ca cpnflnealor au drepturi de
autor asupra soclului proiectat.

D-na Ionete precizeaza ca scrie in oferta de proiectare a c
D-na Caliman mentioneaza ca Comisia Nationala ce

aceste lucrari sa fie realizate de sculptori atestati si d
Ministerul Culturii. Soclul (s-a uitat si dumneaei pe documenta
trunchi de con sau un paralelipiped oarecare. Este vorba de
iar in oferta au fost doua proceduri. La prima nu s-a preze:ita
procedura s-a prezentat echipa formata din sculptor atestat
atestat pe monumente. Ei aveau dreptul sa intervina.

Dumneai a fost pentru sustinerea proiectului la Comi|sia
ar fi dorit sa se constituie soclul initial.

Dl.primar mentioneaza ca dumnealui este "deschis" si
fata, probabil ca, a semnat raportul procedurii "ca primarul'
bine si nu a participat la lucrarile comisiei care a facut achi:dtia publica. Daca cineva
i-ar fi spus ca oamenii vor drepturi de autor asupra socluluL ar fi spus sa nu se
mearga pe aceasta idee si sa se intocmeasca un proiect de

180Jrealiza oricine. Poate o firma realizeaza lucrarea cu
realizeaza lucrarea cu 80.000 lei.

Daca cei care au cesionat acest proces isi asuma rasp jn^|erea (aceasta achizitie
publica), confirma ca a certificat-o si dumnealui "ca prhmrul

a ca are drepturi de
asdeu. Intreaba daca
sa aiba. Considera ca
neaparat dl.Dumitriu

ca se mentioneaza in

-lui Dumitriu.
or Public impune ca
roiectanti atestati de
ie), nu este un simplu

ammite zone torsionate,
nimeni, iar la a doua
si arhitect proiectant

Judeteana, iar aceasta

itru ca este si presa de
iseamna ca nu l-a citit

;oclu pe care l-ar fi putut
000 lei, iar o alta firma

spune ca functionarii publici isi asuma raspunderea. Nu mai es
primarul care semna ultimul, raspundea. Acum raspunde to
Camera de Conturi si o sa vada cum se rezolva aceasta proble
este ca trebuie abordata din nou pentru a fi adusa pe o cile

, dar exista lege care
; ca inainte, cand doar

ata lumea. O sa vina
ia. Parerea dumnealui
buna. Poate sunt mai

multe firme care pot sa realizeze socluri de otel.
Dl.Fratila considera ca in acceptiunea unor colegi, ur gi^p statuar poate fi pus

pe un soclu, flcut de "Mihart". Poate ar fi trebuit sa se proced(ze altfel, sa aiba loc o
licitatie exclusiv pentru artisti. Nu se poate spune ca o firnpia oe constructii poate sa
realizeze un soclu pentru un grup statuar.

Dl.primar precizeaza ca atunci cand a spus ca sunt mai r:iulte societati care pot
sa realizeze soclul, nu s-a gandit la societati care nu sunt autori;;ate sa realizeze soclul
pentru monumente istorice sau de catre Comisia de For Public. Nu a spus ca
societatea nu poate fi autorizata special pentru asa ceva.

Cand s-a modernizat soclul din sediul primariei a casti^;
firma autorizata sa lucreze pe monumente istorice. Si la Muz(ul B.P.Hasdeu cand a
fost reparat in urma cu 3 ani, a castigat alta firma autorizata

Dl.Petrescu se adreseaza d-lorjuristi intreband daca sc poate retrage proiectul.
Dl.Dima mentioneaza ca proiectul a fost facut public

inscrieri. Prima data nu s-a inscris nimeni, iar a doua oara
inscris, nu stie care este impedimentul.

at selectia de oferte o

rionumente istorice.

de doua ori, pentru
ca numai cei doi s-au
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Dl.Dochia precizeaza ca lucrarea a fost publicata p
doresc sa realizeze soclul si mutarea statuii.

Dl.viceprimar considera ca executia trebuia sa o fa
Ministerul Culturii. Nu isi da seama de ce trebuie sa aiba dr
trebuie sa se mai verifice daca pentru un proiect are drepturi

Dl.Dochia mentioneaza ca soclul este o creatie, nu
beton, este o creatie artistica.

D-na Albu propune sa se incerce sa se faca o copie
fie pusa intr-un parc si atunci sa se vada ce probleme o sa fie

Dl.Dragomir mentioneaza ca cine va realiza constru
mai putini si nu o sa ia bani pentru proiect. Altcineve
dl.Dumitriu personal. isi aminteste ca atunci cand a vrut sa
pe suporti metalici, dl.Dumitriu a spus ca toata lucrarea o
lua dumnealui. Dl.Dumitriu are drept de proprietate asupra
nu este a acestuia.

Dl.Dochia precizeaza ca dl.Dumitriu raspunde de real
Antevorbitorul spune ca dl.Dumitriu lucreaza in

metal sa sustina acel monument de bronz. Mai precizeaza
dl.Dumitriu pentru ca acesta dorea drept de
B.P.Hasdeu (care a fost luat din Parcul Milia, in moment^l
care a fost realizat la Neptun, sub asistenta lui. Atunci a exp
prima au fost suportate de S.C. Neptun, ca muncitorii
societate, ca salariatii au fost platiti de Neptun si au lucra
Dumitriu. Pentru acest lucru vrea drept de autor si nu
proprietate asupra lucrarii

Urmatorul punct (nr.6) este proiect de hotar$re
Planului de ac(iuni/Iucrari de interes local ce se vor efe
sau privat al MunicipiuIui Campina cu persoanele ben
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentri

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.
Laurentiu, care precizeaza ca fata de expunerea de motive
adaugat.

D-lui Dochia nu ii este clar de ce persoanele beneficia^re
sa faca curat in cimitire. Acestea nu sunt ale unei societati

Dl.Constantinescu - administrator S.C. Floricon
cimitirul nu este in subordinea firrnei Floricon, cimitirul e
care administreaza aceasta activitate are doar cativa salariati
salariul si atat, nici un fel de altfel de serviciu, pentru facut
anumite lucruri care sunt stricte.

Dl.Ionita intreaba ce fac cele doua persoane care sur^t
in afara de a muta cutiile nu li se pot da voie sa faca altceva.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca acestia doar
vedere ca depozitul de arhiva este in mai multe spatii.

Dl.Enache mentioneaza ca pana acum nu a avut corifir
s-au urmarit activitatile. Sa se spuna in ce masura acestia
pentru care sunt platiti (daca sunt pontaje).
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D-na Ene Mihaela - sef Serviciu asistenta sociala, n
persoane beneficiare de ajutor social, care presteaza munca
responsabilii desemnati prin Hotarare a Consiliului local, |a
cantina. Fiecare persoana are un numar de zile de prestat
cuantumul ajutorului social acestia sunt pontati, daca execi
daca nu, se suspenda ajutorul social. Exista la primarie
lucrarile unde au fost repartizati, pontaje vizate si de dl.vict
executa lucrarile se aplica o sanctiune, fiind suspendati cu lu

Dl.Ionita se adreseaza d-nei Ene Mihaela, ca pe viitc r,
planului de actiuni, sa transmita ce au facut pe anul trecut.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectulu d<
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentri).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proie<t
modif!carea si completarea art.l la H.C.L. nr.27 din z6
aprobarea componentei Grupului de lucru local (GLL),m. *. 9 *. v s *

H.G.R. nr.l8/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvei
incluziune a ceta{enilor romani aparfinand minoritatii n
2015-2020. |

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.
Laurentiu, care mentioneaza ca proiectul de hotarare modi
sensul aprobarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluz
apartinand minoritatii rrome pentru perioada 2015-2020.

oneaza ca sunt 26 de
estia sunt urmariti de
elierul strazi, cimitir,
una, iar in functie de
icrarile ei sunt platiti,

^aje, pe fiecare zi, cu
iar. Acolo unde nu se
jrmatoare.
nainte de transmiterea

hotarare, se supune la

iie hotarare pentru
martie 2015 privind
constituit in temeiul
nului Romaniei de
me pentru perioada

De la aprobarea acestui act administrativ au interven

un

unele dintre persoane nu mai detin functii in institutiile/sc|cie
nonguvernamentale implicate in realizarea Planului local de

Avand in vedere faptul ca in data de 28 noiembrie 2C
pentru implementarea Programului Romact, care are ca sco
autoritatilor locale de a realiza si de a implementa poli
dezvoltare locala, a propus actualizarea componentei Grupi

iar Tiseanu Horia -
H.C.L. nr.27/2015 in
a cetatenilor romani

t n odificari, in sensul ca
atile sau organizatiile
une.
a fost semnat Acordul
intarirea capacitatilor
publice incluzive de
de lucru local (GLL),

care va elabora noul Plan de actiune local conform Ghidi
Acest program de fmantare este condus direct de Comisia E

Pentru acest motiv a propus modificarea grupului d
inlocuirea unor persoane include si nominalizarea unui numar

lul programului Romact.

locali, tinand cont de faptul ca nici unul dintre cei desemna
nu mai detine aceasta calitate.

peana.
icru, care, in afara de
de 4 ^>atru) consilieri

ld:inH.C.L.nr.27/2015,

Dl.Fratila propune urmatoarele persoane care sa faca par|
- dl.Bondoc Viorel;
- dl.Dima Gabriel;
- dl.Petrescu Ioan;
- dl.Panescu Robert.
Dl.Petrescu nu este de acord cu propunerea.
Dl.Dima nu doreste sa faca parte din acest grup de lucjru.
Dl.Fratila mentioneaza ca propunerea a fost fticuta

partid politic sa fie cate un reprezentant.
Dl.Dragomir propune sa se faca o statistica si cine are

m

e din grupul de lucru:

asa fel ca din fiecare

cele mai multe propuneri
in Consiliile de administratie la scoli este nominalizat primdl,
intra si se incheie lista cu cei patru. Asa cum li s-a dat atentJie

n

doilea intra, al treilea
and s-au ales membrii
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Consiliilor de admim'stratie, asa sa li se dea atentie si
introdusi in grupul de lucru.

Dl.Dragomir o propune pe d-na Tudorache Alice.
Dl.viceprimar mentioneaza ca trebuie sa fie consilier
D-na Albu precizeaza ca d-na Tudorache face parte
Antevorbitorul spune ca d-na Tudorache nu era consiEie^

votata ca reprezentant al Consiliului local la Spitalul de Psih
Dl.Fratila il propune pe dl.Enache in locul d-lui Dirda

d-lui Petrescu.
Dl.Ionita repeta propunerea pentru grupul de lucru

dl.Cercel si dl.Panescu.
Dl.Enache considera ca aceasta strategie are caracter

trebuie sa se ocupe de aceasta problema. Initial, nu ar fI dorJt s
a debloca ceea ce se intampla intre grupurile politice, a fost
grupul de lucru.

In comisia respectiva dumnealui o sa fie activ atunci
stie daca in cadrul acesteia o sa se poata hotari urmatoarele

- sa se interzica oriunde si defmitiv cersetoarele
probleme sunt cu caracter educational. Copiii pana la o vftrs
trebuie sa apara in domeniul public pentru a cersii sau
nesanatoase. Vor fi mari probleme pe viitor in ceea ce prh
Trebuie sa li se acorde un drept si o datorie sa invete, sa poa
conducere pe viitor.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblu
este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.8) este proiect de hotarare
completarea Cap.IV, lit."B", pct.2 din Anexa nr.l la H.C
2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.
Laurentiu, care precizeaza ca Consiliul Judetean Prah
carnetului de producator si cel al carnetului de comerci&li
sectorul agricol, astfel a fost stabilit pretul^)ucata.

Acest pret este platit initial din bugetul local,
recuperat din sumele achitate de solicitanti, la eliberarea aces

Prin H.C.L. nr.60/26 aprilie 2018 s-a stabilit ca taxa d
producator sa fie de 20,00 lei/carnet (cu T.V.A.), taxa pentrji
comercializare sa fie de 20,00 lei/carnet (cu TVA), iar
producator sa fie de 10,00 lei.

La adoptarea hotararii nr.l77/18 decembrie 2018 nU s
taxele de mai sus sa corespunda hotararii adoptate in 26 apri

Ca urmare, propune mentinerea acestor taxe la valoa^e
nr.60/26 aprilie 2018, indexate cu rata inflatiei de l,34%.

A fost o scaparea la elaborarea proiectului privind
pentru anul 2019.

Dl.Ionita intreaba cum o sa plateasca cetatenii cei 27
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hoi
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de
suspendarea, pentru anul 2019, a aplicarii dispozitiilor ;
nr.llO/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de b^
publici si personaluI contractual din cadrul Aparatuh
Primarului Municipiului Campina si din serviciile p
modificata si completata prin H.C.L. nr.7/25 ianuarie 20l8.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prhp
Laurentiu, care mentioneaza ca pe data de 29.12.2018 a fo
Oficial al Romaniei Ordonanta de Urgenta nr.ll4 privind
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal -
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

- incepand cu 1 ianuarie 2019 se majoreaza salariile
platit din fonduri publice (exceptand

irare, se supune la vot

tarare cu privire la
!, alin.(4) din H.C.L.
pentru functionarii

de specialitate al
iblice subordonate,

;t

"Administratie" si personaluI medical - medici si asistenti

iar Tiseanu Horia -
|ublicata in Monitorul
.tuirea unor masuri in
,etare, modificarea si
normativ prin care:

aza pentru personaluI
fariJrilia ocupationala

medicali) cu % din
diferenta procentuala pentru anul 2022 si cea din luna decembrie 2018, (inclusiv
salariile asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor||cu handicap). Adica
fondul de salarii va avea o crestere semnificativa in acest an.

- in perioada 2019-2020, personaluI din cadrul inst
asistentii personali, beneficiaza de vouchere de vacarta,

tu

hrpreveaeme u.u.ur. nr.s/zuuy, precum si ae inaemmza;ia ae nn;
din Legea-cadru nr.l53/2017, cu modificarile si completarile ult

Daca anul trecut s-au prevalat de cadrul legal si r
vacanta asistentilor personali, acum legea obliga institutiile s
si indemnizatie de hrana.

Din analiza fmanciara a impactului acestor masuri
specialitate al primarului, s-a estimat o crestere a fondului
19%, cresterea estimata la capitolul bugetar "Sanatate si A|sis
aproximativ 36%, fata de cheltuielile realizate in anul
dispozitiile art.3, alin.(4) din H.C.L. nr.llO/2017, fondul d
inca aproximativ 4,5%. Adica fondul de salarii ar trebui sa c

ilor publice, inclusiv
in conformitate cu

na prevazuta la art.l8
:noare.

u s-au dat vouchere de
a 2;orde aceste vouchere

la nivelul aparatului de
de >alarii cu aproximativ

enta sociala" fiind de
20 8. Daca s-ar aplica
z s larii ar mai creste cu
^ea ca foarte mult, pentru

ca salariile functionarilor publici se obtin inmultind salariu|l np|inim pe economie cu
un coeficient aprobat de Consiliul local in anul 2017.

Ca urmare, avand in vedere ca este o crestere a salar|iild>b foarte mare (trebuie
facut si altceva decat sa se plateasca salarii in cadrul unui an
2019 sa se suspende aplicarea dispozitiile art.3, alin.(4) din '.'l.C

sa
In anul 2019, salariile de baza ale functionarilor

contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie"
celor aprobate pentru anul 2018, in acest mod putand fi i
cadrul sectiunii de dezvoltare a Municipiului.

Precizeaza faptul ca organizatia sindicala reprezentati
Municipiului Campina a fost consultata in acest sens, dar :u
dezacordul cu masura propusa, dumnealui isi mentine argum

Dl.Ionita precizeaza ca a studiat Legea salarizarii si

a propus ca in anul
.L.nr.llO/2017.

p{blici si personalului
fie plafonat la nivelul

lodati mai multi bani in

en
a

nu este doar a dumnealui ci si a juristilor pe care i-a consult;

ie la nivelul Primariei
(oate ca si-a exprimat

expuse mai sus.
ms la concluzia (care
:), ca prin respectivul

articol se incalca legea. Spune acest lucru pentru ca se permip |jrin decizia primarului
13
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sa se modifice salariile. In lege se mentioneaza clar ca sala:
cu aprobarea Consiliului local.

iil

Prin urmare, propune un amendament - modificarea s
pentru anul 2019", cu sintagma "anularea art.3, alin.(4)", caj-e ^ermite, prin dispozitia
primarului, modificarea salariului.

Din punctul dumnealui de vedere si al juristilor este ob
treaca prin Consiliul local. Articolul respectiv din H.C.L. nr
pus in aplicare fara discutarea prealabila a salariilor in Cons

nu se modifica decat

itagmei "suspendarea

gatoriu ca salariile sa
lltt/2017,nupoatesafie
liu]

Dl.Dochia considera ca era mai corect ca sa se dimini ez<
salariilor (acest lucru era in atributia Consiliului local) si sa se
de lege, astfel incat salariul sa ramana acelasi. Considera ca es
pentru Consiliul local.

Dl.Dragomir precizeaza ca se doreste modificarea coetlc :ntului.
Dl.Ionita precizeaza ca aceasta propunere nu se poate| aplica acestui proiect de

hotarare, ceea ce inseamna ca trebuie initiat un alt proiect de
Suspendarea dispozitiilor art.3 nu are nici un fel de

ho
el

2019, dar in anul 2020 sau pana atunci tot trebuie sa se mddi
armonizata cu legea. S-a uitat in H.C.L. nr.llO si cel mai opo
alin.(4), ca sa nu mai existe probleme nici anul viitor.

Propune sa se revoce art.3, alin.(4) din H.C.L. nr.llO/tO
D-na Albu considera ca trebuie sa se suspende numa

vada Consiliul local ce va fi in anul 2020, poate vor fi fondu:i.
Dl.Ionita mentioneaza ca dumnealui doar atragea ate itii| ca articolul respectiv

este conform legii. Consiliul local procedeaza cum vrea, dumnealui a propus un
amendament.

D-na secretar Moldoveanu considera ca in momentul

local.
procentul de marire a

lase drepturile impuse
ie o varianta in regula

irare.
;ct, decat pentru anul
ce hotararea ca sa fie
tun ar fi sa se anuleze

7.
itru anul 2019 si o sa

pu

masura este cea a suspendarii. Este stiut ca suspendarea se ppat
legalitate sau oportunitate. Si daca ar fi ilegal acel articol, iap
un lucru foarte bun. Daca se merge pe revocare, asa cum a s
o problema cu aplicarea hotararii pentru anul 2019, fiindca
hotararea aplicata in anul 2018 (sunt salarii la gradatia
conducere), au fost determinate la salariul de baza in vigoare
lucru scrie la art.3, alin.(2) din prima hotarare, care nu a fosi
din2018.

In prima hotarare care a fost adoptata in iunie 2017 se
baza pentru functiile de conducere si cele aferente gradatie|i z
executie stabilite in Anexele 1 si 2, se determina prin
prevazuti cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in
moment".

In anul 2018 s-a venit cu alte anexe prevalandu-ne
salariile in baza salariului minim brut in vigoare in 2018.

Dl.Ionita doreste ca d-na secretar Moldoveanu sa citeajsce
D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca alin.(4) cre;

;lin.(2) si s-au stabilit

ca in cazul modificarii salariului minim brut pe tara, sa mod
inmultirea coeficientilor cu acel salariu.

cc
fid
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entiona: "Salariile de
ro pentru functiile de
ultirea coeficientilor

pl;.ta, in vigoare, la acel

alin.(4)delaart.3.
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Antevorbitorul a spus ca nu este legal pentru ca, in nomentul m care prin
dispozitia primarului se face modificarea salariului, nu
treaca prin Consiliul local.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca daca se sus
se reglementeaza implicit masura mentinerii salariilor la niv<:lu

Dl.Ionita precizeaza ca in proiectul de hotarare nu se f
unde sunt anexele.

este obligatoriu sa se

enda alin.(4), practic,
anului2018.
ce vorbire de alin.(2)

D-na Moldoveanu mentioneaza ca alin.(2) prevedea ca s|lariile s-au determinat
in functie de salariul in vigoare. Se poate prevala de aceasta revjpcare si sa se spuna ca
nu mai este in vigoare salariul din 2018, este salariul acesta.

Orice modalitate se alege, prin hotarare trebuie sa se stdbileasca intr-un fel ca
salariile raman la nivelul anului 2018. Suspendand alin.('
ramas salariile din 2018.

D-na Albu nu stie daca cineva din primarie este cu st

),

udi
2080 lei si cu studii superioare sub salariul minim de 2350
coeficientii trebuiesc aplicati, iar salariul minim nu se poate sus

Se suspenda competenta d-lui primar de a inmulti salariu
respectivi. Se suspenda anul acesta si se mai suspenda si anul
se vede ca nu se poate face altceva si daca salariul minim va ma^ creste.

D-na secretar mentioneaza ca este o asimilare a situatie
nivel central, cand Guvernul spune - suspend pentru anul x ac
de hrana. Asta inseamna ca salariul implicit ramane intr-ur| c^^ntum anume, fiindca
nu se mai adauga acel drept, respectiv indemnizatia.

Asa si la noi, prin aceasta hotarare se confirma ca raman :alariile din 2018.
Dl.Dragomir se adreseaza d-nei secretar, precizani ca dumneaei propune

cu ce se intampla la
ordarea indemnizatiei

suspendarea pentru anul 2019, iar dl.Ionita a propus anularea.
diferenta dintre ele. Suspendarea isi produce efectele in 2019, L
efecte permanent si se intra in litera legii. Asa cum a propus
propunerile d-lui primar sa fie trecute prin Consiliul local si sa
dispozitie, ceea ce este ilegal. Intreaba de ce se opune aralarii. Este hotararea
Consiliului local, este sedinta Consiliului local, iar d-na secre ar trebuie decat sa-si
spuna opinia, fara sa convinga membrii Consiliului local.

D-na Albu intreaba cu ce s-a flcut in 2018 ce se !ntamp^, se anuleaza in 2019
si se recalculeaza, pentru ca este vorba de ceva retroactiv?

|mplicit rezulta ca au

medii sub salariul de
lei. Daca este, atunci
)enda.
minim cu coeficientii
ditor inca o data daca

Doreste sa i se spuna
r anularea isi produce
dl.Ionita, anul viitor,

nu fie modificate prin

si ^|alarii?
at ca raman aceleasi

D-na secretar intreaba de unde rezulta ca raman acele;
Dl.Dragomir intreaba daca prin suspendare s-a merjtio

salarii.
Antevorbitorul precizeaza ca, nu implicit - daca se s^sp^nda competenta d-lui

Primar.
acelasi lucru?
aman anexele de la
ea cu salariul minim

Dl.Dragomir intreaba daca se anuleaza hotararea, nu este
Raspunsul d-nei secretar este negativ, precizand oa

hotararea din anul 2018, care are invocat in preambul ho
brut in vigoare, in acel an.

Dl.Ionita se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu, inti
dumneaei de vedere suspendarea si anularea nu produc acel;

an

eb
siefectpeanul2019?
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D-na secretar mentioneaza ca daca se merge pe re /ocare trebuie sa se
ca pentru anul 2019,completeze proiectul de hotarare, cu un articol, in senspl

salariile raman la nivelul anului 2018.
Dl.viceprimar Pitigoi precizeaza ca este in sala si dl.AntW>n, este si d-na avocat

Clinciu. Sa mai asculte si altjurist pentru ca este o problema
/v

Ii da cuvantul d-lui Anton, care mentioneaza ca
exprimat in raportul de specialitate si doreste ca fie mai <
pentru ca dumnealui considera ca d-na secretar are dreptate.

Daca se anuleaza art.3, nu mai raman coeficientii. Sal
inmultirea unor coeficienti aprobati de Consiliul local, cu s alafiul minim din iulie si
ianuarie. Daca se anuleaza hotararea, implicit dispar coeficie nti|.

Dl.Ionita precizeaza ca dl.Anton a mentionat ca se

pur
on

jufdica.
:tul de vedere si l-a
;is ca sa se inteleaga,

irn e au fost stabilite prin

nu
sp<

;aza hotararea. Nu se
ndare nu se anuleazaanuleaza hotararea, ci doar alin.(4). Intreaba daca prin su

coeficientii.
Antevorbitorul mentioneaza ca acesti coeficienti, la ' Te iea respectiva au fost

stabiliti raportat la salariul minim, la data de iulie 2017 si iarluatie 2018.
D-na secretar nu spune ca este ilegal amendamen1ul i-lui Ionita, poate sa

propuna revocarea, cu conditia, sa se mai completeze prcieo;ul de hotarare cu un
articol - salariile din anul 2019 raman in cuantumul celor amJbate pentru anul 2018,
sau ca acestea se ingheata la nivelul celor pentru anul 201S ($ste greu sa se discute
daca nu au in fata cele doua hotarari).

Dl.Ionita este de acord ca toate salariile trebuie sa radmd& inghetate (asa cum a
spus si dl.primar), dar problema estejuridica si incearca sa o re

Dl.Pitigoi se adreseaza d-lui Ionita, acesta sa formule|ze
de d-na secretar - jumatate din propunerea dumnealui, cor
cu cealalta propunere.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca sindicatul a |fos

olve.
imendamentul propus

<;tata pentru acuratete,

: consultat pe varianta
suspendarii. Orice proiect in acest domeniu trebuie tntqcmit cu consultarea
sindicatului.

Dl.Dragomir considera ca un consilier are dreptu| s |̂ propuna sau nu un
amendament, sa-l supuna sau nu la vot. D-na secretar nu t
daca greseste. Trebuie sa spuna doar ce este si ce nu este cor

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca incerca sa-l
salariile, nu daca ramaneau la nivelul anului 2018. I1 roaga

faptul ca incearca sa convinga Consiliul locinsiste pe
hotarare.

Dl.Ionita mentioneaza ca, avand in vedere ca d-na se
specialitate, dumnealui este deschis sa asculte opiniile tutun
facuta de dumneaei este oportuna, in ceea ce priveste m
formuleze impreuna amendamentul: revocarea art.3, alir
27 iulie 2017, cu mentinerea pentru anul 2019 a salariilor de
2018.

Dl.primar mentioneaza ca daca se revoca art.3, ramani| hotararea anterioara,
votata de Consiliul local Tn 2017, unde se mentioneaza ca salanile se obtin inmultind
salariul minim cu un coeficient. Daca se revoca articolul s<: da posibilitatea cresterii
salariilor, f&ra sa se emita dispozitia primarului.
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,̂

Intreaba, daca hotararea ramane asa cum a fost intoc
veni ulterior cu un alt proiect de hotarare in care se mod
articolul si sa se prezinte o alta formulare la alt artico
continutul hotararii prea mult pentru ca se schimba fondul
rediscutare si salariile se vor mari.

Dl.Ionita nu are nimic impotriva sa retraga amenc
deoarece dl.primar a fost initiator, sa promita, ca m luni
sfarsitul anului se va modifica hotararea si sa fie armonizata

Raspunsul d-lui primar este afirmativ.
Dl.Ionita isi retrage amendamentul, bazandu-se pe cu^
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectulu

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru|).

miia si ulterior, se poate
textul, sa se revoce

se poate schimba
ei si trebuie trimisa spre

ammtul, cu rugamintea,
e care urmeaza, pana la

egea salariilor.

ul d-lui primar.
hotarare, se supune la

nd aprobarea noilor

cu

'an
dd

Urmatorul punct (nr.lO) este proiect de hotarare
tarife, aplicabiIe de la 1 ianuarie 2019, beneficiarilor se|rvi:iului de salubrizare
prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru co^ectarea, transportul si
depozitarea deseurilor.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comibiei
locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert,
spatiu locativ, $.a.m.d.

Ia cuvantul dl.Ionita care precizeaza ca proiectul de
urma unor modificari legislative si anume: impunerea unei tuxe

Daca domnii consilieri doresc informatii suplimentare,
dl.Constantinescu Florin - administrator S.C. Floricon Salub S]

D-na Clinciu se adreseaza initiatorilor proiectului de h<
din expunerea de motive (presedintele comisiei, dl.Carde
expunerile intocmite de consilieri) rezulta ca, desi a crescat salariul minim pe
economice, au crescut cheltuielile cu carburantii, iar tariful la s;;
0,08 lei/persoana/luna. Doreste sa stie care este mecanismi
cresterea acestor cheltuieli se reduce tariful.

Dl.Candea ii da cuvantul d-lui Constantinescu.
Antevorbitorul precizeaza ca a mtrebat initiatorul proibctblui.

hc

Dl.Candea mentioneaza ca tariful a fost facut in baza
operatorul de servicii. Fisele respective si calculele au fost !ntoemite de operatorul de
salubritate. Dumnealui nu este contabil. Comisia a mtocmi| (
baza a ceea ce a primit.

D-na Clinciu mentioneaza ca expunerea de motive es|te
dumnealui fiind foarte riguros cand este vorba de expuneril
Dumneaei a intrebat care este mecanismul prin care, odata
minim pe economie si a tuturor celorlalte cheltuieli, ca urmare
carburanti, tariful de baza se reduce cu 0,08 lei/persoana/luni, c a urmare a cresterii.

Dl.Ionita considera ca trebuie sa i se dea cuvantul d-lui
ca dansul isi asuma ce a scris ca si informatie pe car
memoriul.

Dl.Constantinescu precizeaza ca este o diminuare dib t$riful vechi, de la 9,74
lei/persoana/luna la 9,66 lei/persoana/luna, desi salariul min
la fel si costurile la carburanti.
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Problema pe care nu o stiu domnii consilieri este ca,
nivelul intelegerii mtre primarie si operator s-a incercat s;
selectiva, la case. Societatea s-a oferit sa dea la toate casele
selectiva. Timp de 6 luni s-a incercat din doua in doua sap
selectiv. Masinile au trecut sambata pe toate strazile din Mu iic
sa ridice deseuri reciclabile (nici 50% nu erau deseuri re
gazon si alte deseuri.

Atunci s-a hotarat sa se renunte la saci pentru a
colectarea selectiva. In ultima vreme legislatia s-a modif
Legea nr.31 care a aparut in ianuarie, pentru ca trebuie i
selectiva. Legea nr.31 sustine celelalte legi dinainte si ment
data de 1 ianuarie a.c., dar nu mai tarziu de 30 iunie 2019.|P*
firma de salubritate trebuie sa prezinte Consiliului local ate
menajere, pentru deseuri reciclabile, deseuri din construc$i.
diferite pentru deseuri diferite.

D-na Clinciu spune ca avand in vedere ca a aparut cohtri
circulara, care, asa cum rezulta din proiectul de hotarare ar ti
suportata de fiecare persoana care are contract cu operatorul de
in aceasta perioada mai multe Consilii locale au luat in discitie
tarif a contributiei pentru economia circulara, propune un am<
care, contributia sa fie suportata de la bugetul local. A stuciat

a un moment dat, la
se faca o colectare

;aci pentru colectarea
imani sa se colecteze
)iul Campina si in loc
ibile), in saci gaseau

;olva sub alta forma
foarte mult, inclusiv
treaca la colectarea

aza ca totul incepe cu
ia la data de 30 iunie,
,rife - pentru deseuri

/or fi tipuri de tarife

modele si de la alte consilii locale si vine in fata Consiliul loca
in sensul ca, contributia pentru economia circulara care se inca
sau administratorii depozitelor, constituie un cost de operare -

3utia pentru economia
jbui inclusa in pret si
ialubritate si deoarece
introducerea sau nu in
ndament, in sensul in
putin legislatia, a luat
cu aceasta explicatie,
eaza de la proprietarii
i se achita distinct de

operator, nu este inclus in tarif, decontandu-se in mod aistnct de primarie catre
operator, aceasta putand fi subventionata, deci achitata de catre primarie.

Fata de cele mentionate, propune ca amendamen{ i:itroducerea unui nou
articol, prin care sa se aprobe - decontarea din bugetul local al Municipiului Campina
a contributiei pentru economia circulara pentru deseurilc municipale de pe raza
Municipiului Campina, destinate a fi eliminate prin depozitare, |n cuantumul prevazut
de legislatia in vigoare.

In contextul in care, domnii consilieri vor fi de acord cu propunerea dumneaei
si aceasta contributie va fi decontata din bugetul local, v2 tr<ibui sa se faca cateva
modificari si la tariful de la art.l - eliminand contributia fen;ru economia circulara
care este calculata la 0,64 lei/persoana/luna. De asemenea si la pineatele celelalte.

Temeiul de drept m baza caruia a propus amendameiitul este art.25 din Legea
nr.l01/2006 a serviciilor de salubrizare si art.43, alin.(2), lit
comunitare de utilitati publice, respectiv Legea nr.51/2006.

Dl.Dima precizeaza ca initiativa este laudabila vis-a-
a deseurilor. De cand este aceasta initiativa mai des scoate ;
deseurile menajere deja selectionate, decat cel pentru des
masinile pentru ridicarea deseurilor toate tomberoanele sunt

De asemenea, nu stie cand se ridica deseurilor vegetal
Dl.Constantinescu mentioneaza ca sunt doua problemiM
- referitor la deseurile reciclabile - sunt doua zile pe 1

saptamani, sambata, se colecteaza deseurile reciclabile.

."q" din Legea serviciilor

flS

far|i

ras

amestecate cu carton si cutii de bere, pentru ca la stati^
18
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amestecate. Nu au voie sa amestece sticla sau deseurile din
sunt contaminate. Acelea nu se pot amesteca.

- referitor la deseurile vegetale, acestea sunt cole|ctE
programul pentru strada respectiva.

Dl.Petrescu intreaba unde se poate depozita sticla.
Antevorbitorul precizeaza ca sunt containere pentru st
D-na secretar mentioneaza ca in sedinta a luat act de

nu poate sa verifice in momentul de fata legalitatea acestiia.
nu i
se
z rae

rapoartele de specialitate au fost date pe forma initiala,
prevazute, daca primaria poate suporta suma pana cand nu
Din punctul dumneaei de vedere, nu poate sa acorde un av
momentul de fata. Nu i-a fost prezentat ca sa se poata docun .en

Dl.Dragomir precizeaza ca are voie sa-l conteste la I ist
este ilegal.

Antevorbitorul precizeaza ca daca se schimba
dumneaei isi retrage avizul de legalitate.

Dl.primar precizeaza ca a discutat si cu d-na directo
propune urmatorul articol suplimentar: suportarea taxei pen

tic sau din carton care

;e in ziua cand este

cla.
arnendamentul propus si

De asemenea, stie ca
stie daca sunt sume

iproba bugetul local.
entru amendament, in

ru
catre Consiliul local se va face dupa aprobarea unor sumj ir
(suma va fi prevazuta pentru luna ianuarie, dar va fi aplica1a q
aprobarea unor sume in bugetul anului 2019). In acest moment
si nu se poate suporta cheltuiala pentru ca nu au voie sa folosee
anului trecut pentru ca aceasta nu a existat.

Dl.Enache mentioneaza ca se platesc amenzi pentru faptul
se produca deseuri selective la un procent impus de Uniunea ]':
de colectare a deseurilor presupune o calitate aparte a unitati lor
lucru, in sensul ca, acestea sunt niste uzine, cu cei mai multi sa|i

Societatea Floricon Salub ii are pe toti cetatenii ca

a.
:utia Prefectului, daca

hotararii si tariful,

onomic Tudorache si
conomia circulara de
bugetul anului 2019
Consiliul local dupa

iu sunt aprobate sume
ca 1/12 din cheltuiala

aceasta. Oamenii selecteaza, duc deseurile catre dispozitiv
spre reteaua de reciclare. Daca toti cetatenii ar fi educati, inforri
faca ceea ce trebuie pentru colectarea selectiva, s-ar reusi sa se

faptul ca atunci cand se cheltuie bani
se impun.

Reaminteste
strainatate, a vazut in anumite locuri o preocupare foarte r^ar<
urmarita, incat i se parea o chestiune la indemna oricui - sa
Daca ar exista un sistem in sensul in care sa se treaca pe la
ambalaje si le arunca, s-ar putea ridica gradul de colectare.

A dorit sa spuna toate aceste lucruri ca sa se ajunga L
program foarte riguros, ca orice cetatean din zona rurala
cetateanul de la bloc la fel si traseul acolo unde ar trebui sa j ju

Concluzioneaza ceea ce a spus, in sensul ca asteapta t n
si mai exact, in asa fel incat, atunci cand se duce acasa,
programul.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca daca se s|up
tarif inseamna ca se suporta si pentru taxa speciala de salub

ele

stabilit la nivelul tarifului, inclusiv cu contributia. Intreabi
incheie contract, plateste primaria contributia.
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D-na Clinciu precizeaza ca taxa de salubrizare este
incaseaza de la cei care nu au contract cu operato

o
kil

taxa speciala care se
de salubritate. Prin

amendamentul propus, prin care se doreste sa se suporte cojitrilputia pentru economia
circulara de la bugetul local, sunt ajutati cei care au contracrae. Oamenii care sunt
corecti, au contract cu Floricon si platesc in fiecare luna guncJiul. Acum ar trebui sa
fie obligati sa plateasca tariful marit cu aceasta contributie. kceasta contributie se
suporta de la bugetul local, iar cei care platesc taxa speoia^ de salubrizare sa-si
plateasca si contributia pentru economia circulara.

Dl.Ionita precizeaza ca este de acord cu ceea ce spune
se pune presiune mtotdeauna pe cei care platesc. Inca mai sun
care nu au contract, motiv pentru care nu se diminueaza tariul.

Referitor la cele mentionate de dl.Enache, mentiom
problema. Marea problema este colectarea.

D-na Albu mentioneaza ca cetateanul nu poate fi codsti
nu a primit un fluturas prin care sa i se arate cum trebuie sa sc
plastic, sa scoata aerul din ea ca sa ocupe loc mai putin. lntr

ia Clinciu, in ideea ca
in Campina persoane

ca partea civica este

$ntizat, daca niciodata
oata dopul la sticla de
iaba daca este atat de

greu sa se faca niste flyere care sa fle date fiecarui om, sau ura material promotional
(colorat, cu desen). Este convinsa ca nu toti cetatenii vor invata dar majoritatea da.

Dl.Dochia propune sa se mentioneze ca daca selecte*
putin.

deseurile, plateste mai

Antevorbitorul intreaba daca cineva are o defmitie a ec
.̂ '

taxei pentru economia circulara. Intrebarea este adresata d-lui C
Dl.Constantinescu precizeaza ca economia circulara reprezinta un circuit al

deseurilor reciclabile sau al deseurilor din ambalaj care
pentru circuitul urmator. Producatorul de ambalaje este

se
orJ

printr-un sistem care este gandit cu niste ONG-uri si care coorioneaza activitatea de
deseuri reciclabile), ca tot ce pune pe piata, o anumita 3arte sa o intoarca catre
circuitul care este reciclabil. Cantitatea de deseuri din ambdajs: se mareste in fiecare
an. Anul viitor, 50% din deseuri ar trebui sa fie deseuri r::ciclabile, altfel spus,
recuperarea din deseurile propriu - zise a unei parti din desepri| 2 menajere.

Dl.Dochia intreaba la ce ajuta taxa.

3nomiei circulare si a
>nstantinescu.

ntorc catre refolosire
igat (sa-si reintoarca

Dl.Constantinescu precizeaza ca este un fel de pen;
recicleaza. Banii se duc la fondul de mediu.

Referitor la partea de publicitate mentioneaza ca s-a i^ce^cat sa faca anunturi si
in presa si in televiziune.

liznre pentru cei care nu

D-na Albu considera ca un mai mare impact ar avea
care sa se arate cetateanului ce sa faca.

Dl.Constantinescu mentioneaza ca a facut flyere anul

lycrele sau o sacosa prin

j_vi.^uiibLciiiLiiicscu iiiciiuuiiettZ;a cct d. iacui iiyeie ctnui .iei
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului d

vot amendamentele:
- d-na Clinciu a propus: se aproba decontarea din bugeti

Campina a contributiei pentru economia circulara pentru dese
raza Municipiului Campina, destinate a fi eliminate prin
prevazut de legislatia in vigoare. Cu unanimitate de vonJri,
aprobat (19 voturi pentru).

recut si o sa mai faca.

- dl.primar a propus: contributia Consiliului local co
privind taxa pentru economia circulara va fi suportata c
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prevederea si aprobarea sumelor corespunzatoare in bugetul
1 ianuarie, dupa aprobarea bugetului. Cu unanimitate de voturi
aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblil
unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proiec
modificarea si completarea H.C.L. nr.l31/26 noiemb(ie
instituirea taxei speciale pentru utilizatorii - benefi
salubrizare din Municipiul Campina, care nu au incheiat
servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului Canpii t

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, d
Laurentiu care mentioneaza ca propune Consiliului local ftio
taxei speciale de salubrizare, precum si modificarea Regulanjen
taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din Mu
au incheiate contracte cu operatorul de salubrizare, in sensu
nivelul tarifului practicat pentru persoanele ce au inchei
servicii pentru serviciul de salubrizare, avand la baza acee^si
privind tariful de salubrizare.

Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare a fost ana'liz
controlului reprezentantilor Camerei de Conturi, ocazie
majorarea cu 100% a taxei fata de tariful aprobat nu este fun

De asemenea, exista sentinte ale unor instante de jud&ca
in sensul anularii actelor administrative prin care s-au stabili
fundamentare intocmita in conformitate cu prevederile legale ap

Mentioneaza faptul ca, in contextul in care cetatenii re fu:
de prestari servicii pentru serviciul de salubrizare si nu depun
raspundere pentru aceasta taxa, pot fi aplicate sanctiuni con
Legii nr.l01/2006, de catre persoanele imputernicite qin
administratiei publice locale.

fn contextul hotararii anterioare ar trebui ca membri
pronunte cu privire la procentul privind taxa pentru econom
cetateanul sa plateasca taxa, pe care Consiliul local o supo^ta
sau nu.

D-na Clinciu precizeaza ca pretul de 12,25
pentru economia circulara.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de Hot
si este adoptat cu 18 voturi pentru si o abtinere (d-na Albu).

D-na Albu spune ca se stabileste o taxa speciala cafe
salubritate. Nu intelege ce este aceasta taxa.

Dl.Fratila considera ca aceasta taxa ar trebui sa puna f
duca sa-si incheie contracte cu operatorul de salubrizare.

Urmatorul punct (nr.l2) este proiect de hotardre
Actului adifionaI la contractul de concesiune nr.l6.844
privind serviciul public de salubrizare a Municipiului Cainp

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comis iei
locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca
spatiu locativ, 5-a.m.d.
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Ia cuvantul dl.Candea care precizeaza ca m afara celo pi
de motive nu are alte completari.

D-na Clinciu se adreseaza initiatorilor intreband de
celalalt proiect de hotarare scadea.

O alta intrebare este daca se stie la ce sume, compara iv
fie alocate pentru salubritate si deszapezire ca urmare a crest;ri

O intreaba pe d-na director economic daca s-a facut ur.
urmeaza sa se plateasca in 2019, ca urmare a cresterii tarifek r.

Daca dl.Candea nu stie sa raspunda, isi retrage intrebareaJ
Dl.Candea precizeaza ca au trecut indicatorii care le-

de hotarare si actul aditional cuprinde indicatorii care ai
respectiva. Acesti indicatori minimali, de perfomanta s^int
nr.211/2011.

D-na Tudorache mentioneaza ca, cuantumul cheltuielilo
fundamentate de dl.administrator public, Badulescu Remue, i
ADPP. Dumneaei, personal, nu a facut un calcul.

Dl.Badulescu precizeaza ca, cuantumul tarifului de sal
public are un alt mod de calcul, iar cuantumul tarifului la pe
infIuentat de faptul ca s-au scos sacii. Pentru moment, pentru
aceeasi suma ca si anul trecut.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. (D-nele consilier Albi
Rodica si Frincu Anda - Lorena nu au fost prezente 1;
hotarare).

Punctul nr.l3 de pe ordinea de zi este proiec
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functiona
de Administrare si Exploatare a Pie{ei Centrale AgroaIi^ne
Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comis|iei
fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniu
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Albu care precizeaza ca fata
unde s-au mentionat inclusiv motivele pentru care s-a initiat
comisia nu mai are nimic de adaugat.

Daca domnii consilieri au citit regulamentul cu atentie, a
dat curs unor cereri ale domnilor consilieri, motiv pentm
regulament ca Serviciul Public de Administrare $i Exploat
Agroalimentare a Municipiului, semestrial, sa prezinte Cons|ilii
activitate.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de
vot si este adoptat cu 18 voturi pentru. (D-na consilier Frincu A
prezenta la votarea proiectului de hotarare).

Urmatorul punct (nr.l4) de pe ordinea de zi es
privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prest
Public de Administrare si Exploatare a Pie{ei Central
Municipiului Campina.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comi iei
fmante, programe fmantare europeana, administrarea domenii
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Albu care mentioneaza ca s la
a precizat in expunerea de motive, motivul pentru care l-E iri
Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a Pie{
fundamentare a tarifelor, iar comisia a considerat opoitm
respectiva nota, motiv pentru care a propus acest proiect de l oti

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru

Punctul nr.l5 de pe ordinea de zi este proiec
aprobarea alocarii sumei de 33.350 lei pentru si s{i
manifestarii culturale, artistice si educative organiza1a
"Targul Mierii", editia 2019, prin Casa Tineretului.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii
sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care remarca ca la proiectul de hot
o situatie prezentata de Casa Tineretului cum s-au cheltuit fo
Mierii din anul 2018, situatie solicitata de Consiliul loca h
trecut) a sumei pentru respectiva manifestare.

Fata de manifestarea de anul trecut suma s-a majorat de '.
lei, motivat de faptul ca anul acesta vor fi invitate trei delega
infratite cu Municipiul Campina: Cimislia, Cahul si Macedon
trecut consta si in faptul ca s-a propus cumpararea unui co
Comisia a stat de vorba cu reprezentantii care organizeaza ' "ai
spus ca vor incerca sa organizeze mai bine decat anul treci t i
aduca mai multa lume.

S-a mai pus problema schimbarii locatiei (pe perioad
Tineretului este blocata), spera sa se gaseasca o solutie.

Dl.Petrescu precizeaza ca anul trecut s-a ocupat de buna
Mierii. Propune ca suma sa ramana aceeasi ca anul trecut, 25.00

Dl.Dragomir precizeaza ca, grupul PSD este de acord cU
Mierii, il sustin, dar cum se stie, de-a lungul anilor au fost d sc
se gaseasca o alta solutie pentru fmantarea activitatilor ca-e
delegatiile straine si sa nu se includa in cheltuielile de la T irg
ramana de 25.000 lei, pentru ca acest proiect este mai mi.lt
acestei activitati. Acesta este un acord de principiu, nu ur p
ramana suma de 25.000 lei.

Dl.viceprimar mentioneaza ca ideea d-lui Dragomir nu
aplica, insa, anul trecut nu a fost pozitie deschisa pentru pro oc
cu Municipiul Campina. Anul acesta nu se poate folosi 1/1
fmanteze din aceeasi sursa, dar ideea este buna pentru anul v ito

Dumnealui sustine sa ramana suma propusa de Qon
delegatiile cu cate 2-3 apicultori. Aceasta este singura prob
dl.Dragomir este buna, dar anul viitor. Anul acesta, din pacate,
bugetar.
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Dl.Dragomir citeste din Situatia fondurilor alocate peritri
Participare delegatie Cimislia, Balul stuparilor - 240 le
delegatii, deci suma va fi de 5.000 lei (turism si excursii).

Dumnealui este convins ca la Cap."Autoritati executiv
include aceste cheltuieli. Insista ca domnii consilieri
amendamentul, pentru ca la urmatoarea interventie pune inti
proiectul de hotarare este legal. !n lege se precizeaza 1/12
bugetului, 1/12 din sumele cheltuite anul trecut. Se poat
Consiliului local pentru ca il considera mai mult un acord d
hotarare. Sa se cheltuie ce suma se doreste din 1/12 din actijvit
sa fie de 33.350 lei, fara votul Consiliului local. Grupul PSP
de 25.000 lei. Isi mentine amendamentul, nu il retrage.

Dl.Fratila se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu
puncteaza unele aspecte legate de acest proiect, intreband-o

D-na Moldoveanu crede ca dl.Dragomir vrea sa suge
un proiect de hotarare, pentru ca se putea aloca suma af<
trecut, in limita sumei de 1/12. Intreaba daca, Consiliul
organizarea acestui eveniment. In acest caz dumneaei considera
ca s-a intrat cu proiectul in sedinta Consiliul local. Se putea c
alt eveniment pe care Consiliul local vroia sa-l organizezez in 2

Dl.Fratila crede ca, in momenul in care membrii Cons liu
din punct de vedere legal, asupra unor aspecte, asupra uror
intreaba aparatul de specialitate, iar miezul aparatului de spec
primariei. Daca acesta spune ca este in regula, unde trebuie sa s

Dl.primar mentioneaza ca nu este jurist, dar din
hotarare a fost aprobat mai multi ani la rand si Institutia PJref
legalitatea acestuia, se gandeste ca nu se mai pune problema

Dl.Dragomir precizeaza ca a fost aprobat tacit, ptin
Reaminteste faptul ca se intalneau de 5-6 ori in sala de sednt
erau de acord si sustineau toti proiectul. De data aceasta nu a fo
discutii si daca cineva a participat si nu i-a spus este rau, pei
sa mearga pe aceeasi suma de 25.000 lei. fnsa, sa se vina ct o
(in momentul in care se propune mentinerea cheltuielilor p
activitate, nu este corect. Dupa aprobarea bugetului loc^l
impotriva.

Antevorbitorul precizeaza ca Institutia Prefectului nu
hotarare este ilegala. Daca se vorbeste de legalitate si se uit
proiecte care urmeaza (la proiectele de anul trecut si de acum
altceva, avand o alta structura a cheltuielilor.

Dl.Dragomir mentioneaza ca acolo sunt diminuate <;he
acest proiect de hotarare unde sunt majorate cheltuielile si d
Prefectului nu o zica nimic, decat daca cineva scrie, iar Cule
tot daca cineva trage un semnal de alarnia. De aceea trebui
proiecte pentru ca sunt lucruri sensibile. A spus ca este de aco
unor solutii din zona economica, de suportare a acelor cheltu|iel
Se poate face si se pot incadra in acel procent de 1/12.
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Dl.Fratila se adreseaza aparatului de specialitate, d-luiOl
in sensul, sa propuna foarte clar (sa nu mai existe astfel de di
gaseasca o solutie pentru toate manifestarile care au loc
bugetului public (8 Ianuarie, Ziua culturii nationale, Targul
personal sa vada daca s-a dus la indeplinire aceasta propunere.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de
vot amendamentul d-lui Petrescu si al d-lui Dragomir: redice
33.350 lei la 25.000 lei. Cu 9 voturi pentru (dl.Ionita, d-
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, d-na Lupu, dl.Duran
(dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Enache, dl.Cercel, d-ra Topala)
(dl.Pitigoi, d-na Albu, dl.Panescu, dl.Fratila, d-na Clinciu)
respins.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul
10 voturi pentru (dl.Dochia, dl.Bondoc,dl.Enache, dl.CerceL c
d-na Albu, dl.Panescu, dl.Fratila, d-na Clinciu) si 9 abtineii (
dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, d-na Lupu,

Urmatorul punct (nr.l6) de pe ordinea de zi este
privind aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei pentru sus
manifestarii culturale, artistice si educative organizata de C
2019, "B.P.Hasdeu - in memoriam", prin Muzeul Memoiial

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Cor
sanatate, cultura, inva|amant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Duran care mentioneaza ca proiectu
categorie cu proiectul privind Targul Mierii, nu se mareste sur
iar fata de cele mentionate in expunerea de motive, nu mai are n

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.l7 de pe ordinea de zi este proiec
aprobarea alocarii sumei totale de 20.000 lei pentru
manifestariIor culturale, artistice si educative organizaf|e
anul 2019, "Spectacol de divertisment organizat cu ocazja
Femeii" si "Basarabia, pamant romanesc", prin Casa
"Geo Bogza".

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii (
sanatate, cultura, inva|amant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care precizeaza ca "Spectacolul de
cu ocazia "Zilei Internationale a Femeii" costa 15.00u
"Basarabia, pamant romanesc", costa 5.000 lei. Total 20.000 lei

Dl.primar se refera la manifestarea "Basarabia, paman
Municipiul Campina este infratit cu doua localitati din

r a

:rn

hotarat toti (prin protocolul de colaborare aprobat de Consillul
ca vor sa aiba relatii de colaborare cu dumnealor, inclusiv
desfasoara foarte greu). Cel mai simplu ar fi sa invite api^ul
miere (sa aiba o modesta activitate economica la Targul Mi
acest lucru, crescand sumele la proiectul anterior, nu stie ce
"Basarabia, pamant romanesc".
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Cei din Macedonia sunt intr-un proces de schimbare a <
contesta puternic noul nume de Transilvania de Nord. S
Macedonia, trebuie sa ne indreptam, pentru ca doresc sa intre :
si trebuie sa li se acorde sprijin, sa vada ca in Campina s<; fc
europene.

Pentru cele mentionate mai sus s-a organizat evenim^nt
romanesc" si, respectiv, participarea lor la Targul Mierii.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l8) de pe ordinea de zi este
privind aprobarea alocarii sumei totaIe de 3.500 lei pentru
a manifestarilor culturale, artistice si educative organizs te
anul 2019, "Concurs de recitari "Mihai Eminescu" - Z|ua
"Geo Bogza 111 - lecturi publice" si "Poezia de dragost
prin Biblioteca Municipala "Dr.C.I.Istrati".

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii
sanatate, cultura, invaJamant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care precizeaza ca este un proie<
anterioare, propus de Biblioteca Municipala, iar in desfasura
care a avut loc de Ziua Culturii Nationale, organizata de Sooa
Biblioteca Municipala "C.I.Istrati" si Casa de Cultura "Geo Bo

Mai sunt doua manifestari care vor urma: Geo Bogza 1
Poezia de dragoste - concurs de recitari. Suma totala pentru ce
de 3.500 lei.

Dl.Ionita precizeaza ca manifestarea

flza".

Concurs de recitai
avut loc pe data de 15 ianuarie 2019. Intreaba cum a fost plaita

Antevorbitorul mentioneaza ca nu a fost platita.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).
Ultimul proiect de hotarare (nr.l9) inscris pe or<

stabilirea salariilor de baza a personalului contraciua
Tineretului si a Casei MunicipaIe de Cultura "Ge<
Nomenclatorului si ierarhiei functiilor, aprobat la r
Campina.

Presedintele sedintei mentioneaza ca avizul d-nei socr<
nefavorabil.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-nii consilieri Din
Candea Costantin.

Ia cuvantul dl.Dima, care precizeaza ca, in afara ce
doreste sa transmita faptul ca acest subiect a stat in atentia
cultura, s.a.m.d., in repetate randuri, si pana in prezent nu| .s-
vis-a-vis de salarizarea personalului de la Casa Tineretul
Cultura "Geo Bogza".

Dupa parerea dumnealui este o situatie tipica de dtsci
apreciata altfel, din moment ce marea parte a personalulu
primariei este platit dupa lege, iar o alta mica parte a personalul
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In continuare, face urmatoarele precizari, un scurt istoric
2018, reprezentantii Casei de Cultura "Geo Bogza" au
Ministerul Muncii, intreband cum trebuie aplicata Legea nr.

trir
l5'-

vor fi calculate conform grilei din familia ocupationala "Aim
caselor de cultura.

lCiRaspunsul primit de la Minister a fost oarecum edi
masura: "In situatia in care Casa Municipala de Cultura "G
sau serviciu public de interes local si judetean din subordine|a
face pe functiile din Nomenclatoarele specifice Administ
Legea - cadru nr.l53/2017, pentru functiile care se regasesc tn

Totodata, Primaria trimite un raspuns Casei de Cultura
de 7 iunie 2018, precizand ca raspunsul primit de la Minister
clarificarea situatiei au inaintat Ministerului Muncii o solici|
punct de vedere de la acest minister, il vor comunica. Pan
acest raspuns.

Pana la inaintarea acestui proiect de hotarare, in
Serviciul juridic nu a clarificat aceasta situatie. Acest proiec
ordinea de zi a lunii decembrie 2018, din cauza raspunsului

or pentru o anumita
ogza" este institutie

;estora, salarizarea se
.tiii Publice Locale din

Momenclator".
Geo Bogza", pe data
:ste echivoc si pentru
. Dupa primirea unui
prezent nu s-a primit

1
nu

Sei
motivat ca nu poate emite un raport de specialitate, deoarece
necesita timp pentru a o evalua.

Pentru aceste motive, propune un amendament, la ai
hotarare, care se refera la data - incepand cu data de 1 d

speta

modifice "incepand cu data de 1 februarie 2019". Astfel, an
enunt: "Se stabilesc salariile de baza a personalului conttac
Tineretului si a Casei Municipale de Cultura "Geo Bogza",
1 februarie 2019, conform Nomenclatorului si ierarhiei fun:ti
Municipiului Campina, conform Anexei nr.2 la H.C.L. nr.7/25 i

Dl.Candea precizeaza ca este coautor la acest proiect de
discutat si in cadrul Comisiei de specialitate administratie pub
data de 15 ianuarie, cand s-au adus toate argumentele si cons
sustin acest proiect de hotarare.

Nici la aceasta ora juristii nu pot spune sau cel put|n <
doua institutii, Casa Tineretului si Casa de Cultura "Geo Bogzs
familia ocupationala administratie publica, ceea ce i se pare tot

Cele doua institutii au fost infiintate prin Hotararea Cor
subordoneaza atat Consiliului local, cat si Primarului si Primar
subordonare.

In alta ordine de idei, se spune ca nu se ocupa de admin
institutii se ocupa de administrarea actului de cultura. Nu
caracter cultural din care sa castige bani, asa cum sunt
Ministerului de Interne si alte case. Administreaza actul |de
comunitatii.

In opinia dumnealui, aceste institutii trebuie sa
ocupationala "Administratie publica".

D-nei Clinciu i se pare ciudat ca initiatorul proiectulu
^

discriminare. Ii intreaba pe initiatori daca nu li se pare dis
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proiect, atata timp cat ramane pe dinafara biblioteca, cres
Tineretului si Casa de Cultura fac obiectul acestui proiect de ho

Doreste sa stie daca s-a facut la nivelul Directiei eqon
insemna majorarea salariilor la aceste institutii.

D-na Tudorache precizeaza ca dl.Anton poate sa ra
subordine salarizarea.

Dl.Anton mentioneaza ca nu a estimat ce impact ar avpa
si considera ca nu se pot incadra in familia ocupationala ".
de legalitate). Pe partea tehnica, la Anexa nr.2 de la H.C.L., fii
(director, director adjunct, camerista, ingrijitor), care se reg$se
ale celor doua institutii, nu s-a putut face o fundamentare.

Dl.Dochia stie ca discutia este veche si aceasta categ
de crestere a salariului. Daca aceasta este forma legala dfe c
poate Consiliul local sa hotarasca ca este alta forma si sa se ico
l se pare ca nu este legal.

Dl.Dima mentioneaza ca a propus ca salariile de baza
data de l februarie 2019.

Dl.Fratila nu a inteles de ce nu s-a facut referire in pr
toate institutiile care sunt in aceasta situatie. La comisie s-a
toate institutiile. Nu o sa se refere la legalitate, pentru ca a inte
asuma niciun fel de verdict pentru ca legea este ambigua
salariatiilor din acest sistem, care ne reprezinta la nivel cultural
nivel de femeie de serviciu, din cadrul Primariei. Consiliul loi
nivelul serviciilor acestor institutii va scadea dramatic, pem:ru
cu un salariu de 2.000 lei, sa conduca o institutie, oricare ar fi
o rezolvare, dar crede ca ar trebui, cu specialistii care surt, ;
problema si daca nu se reuseste, colegii din Consiliul loc
parlamentar, sa insiste pe aceasta tema.

D-na Lupu se adreseaza d-lui Anton, intrebandu-l daoa
ca, in judet, institutiile de cultura sunt platite din grila "Admi
de "Culturi".

Dl.Anton mentioneaza ca din informatiile dumne;
administrativ teritoriala este Municipiul Ploiesti care a adoptat
luna mai.

Referitor la ce a spus dl.Dima, in sensul ca s-a inaintat P
de Cultura, o adresa, la care nu a primit raspuns, dumnealui
primit raspuns pe data de 15 sau 16 iunie.

Aduce la cunostinta d-lor consilieri ca a avut loc
(workshop), fmantat din fonduri europene, pe legea salarizlrii
ale dumnealui - marti si ieri (30 ian.a.c.), ieri participani s
ridicat si problema acestor salarii.Verbal li s-a confirmat ca :
nivelul UAT-ului cand s-au stabilit salariile (au dorit
H.C.L.-uri).

Tot la fel de adevarat este ca la nivelul tarii sunt foan
(la seminar au fost specialisti in resurse umane si salari
interpretari. Colegi, din alte localitati, care au participat la
Moreni, Predeal, Sinaia), aveau casele de cultura salarizate la c^ltura.
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Dl.viceprimar considera ca proiectul de hotarare este
nu se adreseaza tuturor celor aflati in aceasta situatie, fi
incorect sa abordeze prin vot.

Atata timp cat avizul d-nei secretar Moldoveanu si r
Serviciului juridic sunt nefavorabile, negative, nu ar putea v
(pentru ca de aceea avem juristi si pe d-na secretar care are
hotararilor de consiliu).

Recunoaste sa situatia salariilor este dezastruoasa si
Daca s-ar fi putut rezolva problema de anul trecut, ar fi
hotarare, ar fi avut interes daca era legal si se putea initia un

D-na Lupu a intrebat care este situtia la Ploiesti. Du'mr
contra exemple din tara unde nu se intampla asa. Atunci au
ar fi, sa indrume respectivii angajati sa mearga in instar
dreptul acolo, chiar si retroactiv, atunci solutia este legal
Daca nu exista o speta la care sa se refere (cum a fost taxa
redusa), unde niste instante sa dea solutii, care sa fie
dumnealui nu o sa voteze, desi isi doreste.

Dl.primar mentioneaza ca ceea ce a spus dl.viceprifna
tuturor, cel putin al executivului, in sensul ca daca ar fi fo
salariile in institutiile de cultura, ar fi facut-o. Nu stie cat
salarii, daca la asistenta sociala sunt sume foarte mari care
Casa de Cultura si Casa Tineretului ar fi fost nesemnificatrv
fost o rea vointa din partea executivului. Raspunsurile la
ambigue, incat nimeni nu a avut curajul sa mareasca sa
institutii. Este usor sa se dea niste bani, dar foarte greu si!

) 5 -> " O

administratie si astfel de cazuri si este foarte greu sa recap
salariati pleaca, se muta, vin. Unii nu mai vor sa dea bani
instanta. De aceea, solutia propusa de dl.viceprimar si la
deloc grea, avand in vedere ca raspunsurile institutiilor spe
iar o actiune in instanta ar fi lamuritoare.

Nu stie de ce este o problema in legatura cu acest asj
in anii trecuti, primea in mapa de corespondenta, poate d
sentinte ale instantelor de judecata, referitoare la corectari a
de invatamant. Au fost sute de astfel de hotarari pronuntate
pentru unitatile de invatamant, unde se spunea ca se maresc
personal didactic, nedidactic, pentru o persoana, pentru
diferite sume de bani. Sumele au fost asa de mari (dom
cadrul legal) incat, la un moment dat, Guvernul a imparti
catre beneficiari, pe 4 ani.

Mai exista si o alta posibilitate, sa se voteze
personalul de la Casele de Cultura sa dea o declaratie j:
notariat, in sensul ca, daca se constata la un control al Cam
sunt gresit acordate, sa se restituie sumele fara nici o alta p
posibilitate. Altfel, nu stie daca cineva doreste sa-si asume
sumele de bani, in ideea ca ar putea sa le acorde inapoi. Dac
sa o faca, este in regula. Primarul, conform Legii nr.21
hotararile adoptate de Consiliul local.
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I se pare ca este mai bine sa se cerceteze cadrul lega al
nu s-a reusit sa se faca. Precizeaza ca nu exista nici o rea vointa

Dl.Petrescu mentioneaza ca acest aspect s-a discutat ir

a.
aceasta

na

Ordonanta de Urgenta cu respectivele precizari. S-a d
Paraschiv, la randul dumneaei a discutat cu Prefectul
Consiliului Judetean. A spus exact ce a mentionat dl.pr
instanta. Dl.Candea stie pentru ca a fost de fata.

D-na Petrovici mentioneaza ca, extrapoland la ce s
sanitar vis-a-vis de o situatie similara, sugereaza, daca juris
si normal, sa se ceara un punct de vedere al Curtii de Contu
dumnealor isi asuma raspunderea si pot sa armonizeze in
care nu se inteleg foarte bine in teritoriu.

In cadrul sanitar au avut o astfel de situatie, au fost
Conturi a Judetului, s-a explicat si s-a dat aceasta solutie
solutie eficienta. Curtea de Conturi Nationala isi asuma si d
Crede ca nu ar fi rau sa se incerce o astfel de solutie pana se
se primeste un raspuns favorabil, poate este clarificata situat

Dl.primar precizeaza ca daca d-na Petrovici are
buna, pentru ca dumneaei a spus Curtea de Conturi Nati<
Curtii de Conturi Prahova (au mai facut acest lucru de-a
raspund sistematic, ca, potrivit legii, nu acorda puncte de ve<

Antevorbitorul mentioneaza ca cei de la judet i-au ir
catre Curtea Nationala, care isi asuma sa faca precizari si
acolo unde sunt lucrurile neclare.

Dl.primar specifica ca sunt trimisi de Camera de
Directia de Finante Prahova, iar aceasta (care da puncte de
ca nu dau puncte de vedere privind legislatia muncii, tr
Muncii si Protectiei Sociale, care, raspunde evaziv.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului
vot amendamentul d-lui Dima - modificarea datei de 1
1 februarie 2019. Amendamentul a fost respins cu 8 vo
dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, d-na
10 abtineri (dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Enache, dl.Cercel, d-
Albu, dl.Panescu, dl.Fratila, d-na Clinciu). Dl.consilier Ionit

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansambl
8 voturi pentru (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-n;
d-na Lupu, dl.Duran, dl.Dima) si 10 abtineri (dl.Docrm
dl.Cercel, d-ra Topala, dl.Pitigoi, d-na Albu, dl.Panescu,
Dl.consilier Ionita nu a votat.

Ultimul punct inscris pe ordinea de zi (nr.20) est
diverse.

D-na consilier Petrovici cere permisiunea sa plece de
Dl.Petrescu mentioneaza ca a participat la sedinta

al Liceului Tehnologic "C.I.Istrati", impreuna cu dl.vicepri
s-a discutat despre Clubul Sportiv Scolar. Este o traditie,
participanti din toata tara. A avut loc si in anii precedenti, d
concursul este introdus in Federatia Romana de Atletisn
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presedintele acestei Federatii. Rugamintea d-lui Pavel si a c
Tehnologic "C.I.Istrati" este urmatoarea: exista un teren de <
terenului cu diferentele de nivel) si pentru a se omolog;
trebuie nivelat si compactat. Propunerea dumnealui este sa
fezabilitate, care sa se ia in calcul la intocmirea bugetului

Dl.viceprimar precizeaza ca a rugat conducerea
intereseze ce standarde impune aceasta amenajare. Daca nU e
amploare care se poate face cu utilaje ce se pot inchiria
aceasta se poate realiza. Se asteapta de la liceu un docum
aceste lucrari.

Dl.primar mentioneaza ca se pot face mai multe
Sportiv, dar daca se merge pe bucatele, o sa se termine p
investigheaza o posibilitate de a folosi fonduri PNDL, CNI.
europene nu s-a gasit o cale, prin care sa se modernizeze to
sport cu terenuri). Sa discute cu d-na deputat Paraschiv, dac
pentru o suma mare de bani, pentru toata baza sportiva.

Dl.Candea precizeaza ca in sedinta Consiliului local d
la cunostinta ca o serie de cetateni au semnalat abateri
normative si mai ales o serie de incalcari privind drepturile
se vor adresa organelor abilitate sa rezolve problema.

Atunci, dl.primar a sugerat ca ar fi bine sa aiba loc
Comisia care se ocupa de problemele juridice si de proble
relatia cu cetateanul, pentru a se clarifica lucrurile si eventua

A fost organizata sedinta pe data de l5 ianuarie a.c.
participat dl.primar, dl.viceprimar sj reprezentanti din aparat

A ramas profund dezamagit, pentru ca din problem
discutie nu s-a rezolvat nimic, ba dimpotriva, nu s-au
calomnioase, cu invinuiri netemeinice din partea d-lui
incalcarea legilor si drepturilor cetatenilor sunt lucruri prea
discutie si mai ales sa faca obiectul unei asemenea intalniri
de fonduri europene si de dezvoltarea orasului.

Mai mult, dl.primar, face afirmatii ridicole, calomnioase
specialitate, sustinand ca dl.Candea si colegii dumnealui ar
sa fie inlaturat concesionarul, dl.Mihart si sa fie adus un alt

Precizeaza ca, Comisia de specialitate a Consiliului lo
juridice, de relatia cu publicul si cu drepturile omului.
europene, pentru ca sunt oameni care sunt platiti in
respectarea legii si a drepturilor omului reprezinta o pri
normala si trebuie sa aiba grija sa le dezbata si sa le rezolve i

In ceea ce priveste afirmatiile calomnioase, conforrr
ascunse, s.a.m.d., reaminteste d-lui primar, ca chiar intr-o s
anulare sau de reziliere a contractului de concesiune, conces
sau de altcineva. Pentru concesiune se organizeaza o noua ]
participe cei care se inscriu, in niciun caz dumnealu
administratie publica locala, juridic.

Nu a solicitat decat sa se respecte legea, sa se resp
semnat de reprezentantul Municipiului Campina si in moc
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perioadele de pasunat. De asemenea, a solicitat sa mceteze acfl
desfasoara la ferma (s-a infiintat o ferma, Tn loc de stan;i).
folosinta gratuita, in mod abuziv, construind acolo o ferma si
catre casele cetatenilor din zona respectiva. Nu este prima aat
asa ca nu-l intereseaza si nu are alte interese.

Dl.primar mentioneaza ca a participat la sedinta respe
asa cum a crezut de cuviinta, bazata si pe punctele de veder
priveste asa zisa calomnie, dumnealui are un dosar in desfas
cum sa se exprime, astfel incat sa nu faca afirmatii calomni
inregistrata este foarte bine si considera ca nu a facut
schinib, considera ca dl.Candea are o actiune pe care nu stie
ca nu este jurist. O sa verifice din punct de vedere juridic
actiune repetata a d-lui Candea, prin care, sub acest pretext
stana, aduce in discutie de nenumarate ori problema stanei,
Utilizeaza foarte mult cuvantul abuz, fapte de coruptie, cai
constituie subiectul unei acuzatii calomnioase. Daca se gase ste
sa se actioneze impotriva d-lui Candea, o sa se faca acest li cn
dl.Candea a mai transmis o scrisoare primariei, prin care se rei
care mentioneaza ca nu i s-a raspuns.

Dumnealui a discutat cu juristii primariei sa se con ea
raspuns la problemele pe care dl.Candea le-a trecut in scrisqan
acestor posibile fapte de hartuire sau altfel de acuzatii pe c
ca este si altceva de facut decat sa se vorbeasca repetat des Dre
repetate din Consiliul local referitoare la aceasta probleml
scrise pe care le-a avut presarate cu tot felul de acuzatii calomr
sa mai suporte prea mult acuzatiile d-lui Candea, in acest en
aceste acuzatii (sedinta este inregistrata, a fost inregistrata
ianuarie), iar cei care ii vad acum isi dau seama ca mai au si
decat despre modesta stana sau ferma care se afla pe A/'us
inseamna stana, ce inseamna ferma (cum se declara una, cum s
vada tot ce se intampla acolo in legatura cu constructia si activi
trage o concluzie, se va trece la alte subiecte mai interqsa:
Campina si mai importante.

Dl.Candea precizeaza ca daca se analizeaza toate ace|ste
este multumit sa se intre in legalitate.

Dl.primar precizeaza ca se analizeaza adresa d-lui Can
raspuns, nu a spus ca o sa se dea raspunsul pe care il asteap a
raspunsul pe care primaria il considera legal.

Dl.Enache considera ca, Consiliul local are menirea de
executiva ca sa poata sa faca lucruri bune. Fiind inceput de aln
ceea ce trebuie facut pe parcursul anului.

Aduce la cunostinta urmatoarele aspecte:
- s-a vorbit despre iluminatul arhitectural;
- intrarea in Campina dinspre Cornu - s-a preciz

primarul din Cornu pentru a amenaja zona respectiva, mft s
nimeni nu stie sa intre in Campina din zona respectiva;
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- rezolvarea zonei din intersectia str.I.H.Radulescu cu
se gandeasca si la str.Muscel, daca se poate, sa se iasa cu <
dupa reparatia str.Siretului, va fi foarte circulabila;

- daca cele 28 de persoane de la sera pot intretine ga
sadit in tot orasul pentru a putea fi un oras numai cu garduri

- pe fosta trezorerie exista si acum firma;
- in fata garii exista un panou unde era harta cu Cam

total;
- propune analiza si rezolvarea imediata a situatiei cr

Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Piatei Cer
se intalneasca toti cei implicati si sa se rezolve problema);

- analiza imediata a situatiei de la Hidro Prahova;
- la str.Dunarii a fost rezolvata problema cu apa care

acest lucru este foarte bine;
- acum se rezolva prin asfaltare intrarea la sediul pietii

apa, pentru ca este o zona foarte populata.
Dl.Fratila mentioneaza ca, in afara de axul central a

strazi a inceput sa se ciuruiasca.
De asemenea, parcarile - pentru ca se discuta buge

incerce rezolvarea parcarile, pentru ca orasul se sufoca intre
la magazinul piese auto si pana la policlinica sunt masini
zile. Sa se monteze parcometre sau altceva.

Stie ca s-a realizat un studiu de trafic - nu a fost disdut
nu se stie ce se intampla. Propune sa aiba loc o discutie
incerce ca, in bugetul local pe anul acesta sa fie inclusa
rezolvarii problemei ridicate.

Se adreseaza d-nei secretar - sa se rezolve cu terenu
inventariat de Consiliul local, dar nu se poate folosi acea
propus. Crede ca dl.primar a prins in bugetul local un SF p
de sport. Doreste sa stie ce se intimpla, care sunt demersurile

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca a spus si o
adresa catre minister, au fost informati ca s-a inventariat ter
s-a finalizat si lucrarea de cadastru si exista si carte funciar
in aplicare hotararea de Guvern, in sensul de a demola clad
Guvern prin care au trecut cladirile din domeniul public
vederea demolarii. O sa faca o revenire, o sa se ataseze si fc
mai sunt cladiri, sunt niste fimdatii. Precizeaza ca nu s-a prirr

Antevorbitorul mentioneaza ca terenul este al Muni
folosit pentru proiecte comunitare. Intreaba daca poate sa fie kla

D-na secretar precizeaza ca o sa revina cu o adresa, at
se ceara acordul sa demoleze primaria constructiile, dar pe c

D-na Albu mentioneaza ca este proprietatea lor si sa d
problema.

Dl.Ionita se adreseaza d-lui primar - pentru ca se dis
mai intample ce s-a intamplat anul trecut, sa se incerce, sa
de aprobarea bugetului si sa se asculte punctele de vedere, r
de la fiecare partid.
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trebuie

Dl.primar raspunde la unele probleme care s-au discut
- ape pluviale str.Muscelului - la intersectie, constit

deja a avut loc licitatia, s-a gasit un castigator la procedura
inceapa lucrarea. Actualul executant s-a declarat foarte dorn
va fi favorabila;

- in ceea ce priveste legatura cu str.Muscelului -
acesta dreneaza de mai multa vreme;

- parcarile si Piata Centrala - a discutat cu dl.director
mai multe cai de rezolvare a problemelor care exista in
parcare, i se pare o idee buna ca aceasta sa fie realizata in z
nu este prea populat, sunt doar cateva micromagazine care
sa vada ce se intampla cu cei care au activitate acolo. Daca
se transforma in parcare o sa constituie o gura de oxigen ]
parcheze masina in zona centrala (parcarea o sa fie
veniturile o sa creasca, daca mai administreaza si Corpul C
tarife). Dupa discutia pe care au avut-o, teoretic se poate ;
venituri si cheltuieli si nu va mai apela la subventia Consili
cresterea salariilor. Este o discutie care se mai poate relua
alte comisii din Consiliul local, astfel incat sa fie profitabila
fie nicio nemultumire.

- in legatura cu tabara a spus d-na secretar Moldovean
multi ani in urma trebuia sa fie predata primariei. Aceasta e
obiectiv, in domeniul privat al statului si apartine de DirectK
nu s-a desfiintat). Tabara chiar daca nu mai exista (decat
cladiri), trebuie predata macar teoretic, printr-un document
ca trece din proprietatea privata a statului in proprietate*
Campina si din administrarea statului - Directiei Taberelor,

- referitor la buget - acesta este in curs de a fi in
Consiliului local ca va face discutii cu toti consilierii
majoritatea Consiliului local sau din opozitie). Ii avertizeaz
este un buget greu de gestionat pentru ca:

- cheltuielile salariale fata de anul trecut au cres
a spus la proiectul de hotarare, iar cheltuielile au crescut
ca sunt proiecte cu fonduri europene pe care doreste sa le d
intocmire documentatia pentru credit pentru a se castiga
sunt lucrari mari pe care administratia isi propune sa le fa
asteapta (asfaltari - Bobilna, unde lucrarea este inceputa, C
care vor sa o inceapa, Voila - s-a gasit un proiect vechi pe
cimitirul care este blocat din cauza rezilierii unui contract
sunt putine cheltuieli, Caminul Energetic, s.a.m.d.). Sunt mu
de realizat, de asemenea reparatii si nu stie cum vor combin i
veniturile.

Scolile au venit cu solicitari surprinzatoare, cum
"Nicolae Grigorescu", care a venit cu o propunere de aproa
doua licee care au venit cu solicitari pentru cateva sute de
fel. Sunt solicitari foarte mari.
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Spitalele doresc sa faca si ele pasi foarte mari: Spiali
blocul operator si ATI, Spitalul de Psihiatrie Voila sa renove ze

Toata lumea doreste sa realizeze anumite lucruri, dar'
acest an sau cel putin pana acum nu stie ca ar fi crescut, iar cb
creste, pentru ca inca nu s-au aprobat. Atunci, daca voni1
cheltuielile cresc foarte mult, nu stie cum putem avea pretentii
ce am avut.

In afara de credit, pe care spera sa fie castigat, nu ve|de
suplimentari. Veniturile se estimeaza acum doar la nivelu
pentru ca nu se stie ce o sa primim din impozitul pe venit
TVA.

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

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.
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lcf(Wanu Elena
l

edit.I.G.
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