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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 26 februarie 201!

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin|a ordinara a
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozrpa
2019 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile ^edin|ei au fost conduse de d-na consilier Lup|
fiind prezen|i toti consilierii locali (19 consilieri).

La lucrarile acestei sedin|e au participat: dl.Tiseanu H
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adria:
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretar
d-na Tudorache Alice - Director Directia economica dir
Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef Companirnent
contabilitate, d-na Oprescu Eliza - Director executiv invest
Grigore - Sef Serviciu administrarea domeniului public si pi
Didona - Arhitect sef, dl.Anton Iulian - Director execut|v
Monica - Sef Serviciu juridic, d-na Ionete Mihaela - Sef Serati
programe de finantare, d-na Dumitru Adina - Director executi[
sociala, dl.Visan Marius - Director executiv Directia Politia I.
Daniela - consilier m cadrul Compartimentului program<:
internationale, protocol, dl.Stanciu Iulian - Sef Politia Mur
dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului Cimj
Ioana si Dula Marian - consilieri Cabinet Primar, reprezenta
precum $i locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, d-na Lupu se adreseaza domnilor
rugamintea de a pastra un moment de reculegere in memoria cc
Stefan Chitu - maestru emerit al sportului si cetatean de ono
Campina.
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In continuare, d-na presedinta a sedintei ii da cuva|
Moldoveanu Elena, pentru a supune la vot procesele - verbale

D-na secretar Moldoveanu supune la vot procesde
urmatoarele sedinte:

- sedinta ordinara a Consiliului local din data de 18 aec
amanat in sedinta anterioara). Intreaba daca sunt propun|0n
completari, obiec^iuni. Pentru ca nu sunt discutii, se supune la v<
este aprobat in unanimitate (18 voturi pentru). D-na consilier A
prezenta.
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- sedinta ordinara a Consiliului local din data de 31 iamUarie 2019. Intreaba
daca sunt propuneri de modificari, completari, obiec^iuni. Per tru
se supune la vot procesul-verbal si este votat in unanimitate ( L 8
consilier Albu Elena nu a fost prezenta.

D-na presedinta a sedintei intreaba daca sunt modificar
la proiectul ordinii de zi.

D-na consilier Clinciu retrage proiectul de hotarare re
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terer

ca nu sunt discutii,
'oturi pentru). D-na

, completari cu privire

'eritor la atestarea
alui in suprafata de

1.937,81 m.p., indiviz din 2.067,00 m.p., situat in Mwricipiul Campina,
str.Caramidari, nr.l7, Nr.cadastral 23011, CF Nr.23011, msraris la pct.nr.ll in
proiectul ordinii de zi.

D1. primar Tiseanu Horia - Laurentiu retrage proiectul de
aprobarea costului mediu lunar de intre^inere a persoanelor bene
sociale ale Centrului Rezidential de Asistenta si Reintegrare
Fara Adapost Campina, pentru anul 2019, de la pct. nr.6 din p

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile
aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na co^si^er Albu Elena nu a
fost prezenta.
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iotarare referitor la
ficiare de serviciile
;iala a Persoanelor

'oi<:ctul ordinii de zi.
aduse, acesta fiind

Se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zt, p
fiind - Raport privind evaluarea activitatii PoIitiei Munipip
anul 2018.

Presedinta sedintei spune ca este prezent dl.comisar
A

Intreaba daca fata de cele precizate in Raportul prezentat
adreseze intrebari, fiind sigura ca a fost citit de membrii Cons

Dl.Fratila intreaba daca in ultimul an au fost facute cc
noapte, avand in vedere ca au fost probleme cu minorii care cpn^pna alcool si nu au
voie sa stea in club decat pana la o anumita ora.

Dl.Stanciu precizeaza ca au fost efectuate controale ac|unj| 2-3 saptamani. Nu
au mai fost evenimente importante. Efectivul de politisti, pe
(din totalul de 70 politisti prevazuti), este format din 61 ppli^sti, din care 58 pe
functii si 3 personal contractual.

Din obiectivele propuse anul trecut, singurul care ridic a uWi semn de intrebare
si se incearca diminuarea lui, este cel al accidentelor grave care|produc consecinte.
Fata de 2017, in 2018, s-a inregistrat un plus a acestor accidente.
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ale la cluburile de

;ara il are la dispozitie

Infractionalitate grava sau comise cu violenta nu au fosi in
Este prezenta la lucrarile Consiliului local, d-na consilk
Antevorbitorul mentioneaza ca numarul masinilor

stationeaza in Campina este in continua crestere. Intreaba da
sa ia alte masuri fata de cele pe care le-au luat pana ac
traficului sau pentru sanctionarea celor care stationeaza in loc^iril
toate trotuarele din Campina sunt arhipline de autovehicule.

Dl.Stanciu precizeaza ca, a crescut numarul de autc

r Allbu Elena.
'e tranziteaza sau
olitia are in vedere
pentru fluidizarea

; nepermise. Stie ca
im

persoanelor detinatoare de permise de conducere este in comim.a crestere. Incearca
sa actioneze, au atras forte din sectiile rurale (sambata si dunkin
vizibilitatii, pentru descurajare si pentru combaterea faptelo|r p|e acest segment al
Politiei rutiere.
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Dl.Enache se refera la problema patrularii, recoman
mixte cand se deplaseaza pejos, pe langa proprietatile cetaten| loi
cu acestia, sa le dea o carte de vizita, astfel incat sa creasca
fata de ordinea publica.

Aceste probleme au mai fost discutate si in Comisia d
ca este important sa dispara diferenta de acceptare intre civili

Dl.Stanciu mentioneaza ca le cere subordonatilor sa
mult cu cetatenii, chiar sa specifice, in anumite conditii, in
au patrulat pe jos si cu cine au stat de vorba. Sunt lucratorii
dispozitie sa actioneze foarte mult in teren.

Dl.Dochia intreaba daca s-a pus problema pentru c
numarului locurilor de parcare (in marile orase se aplica sens
daca existenta unor sensuri unice in zona respectiva (exista
ar permite un trafic mai bun si locuri de parcare mai bune.

Dl.Stanciu intreaba daca dl.Dochia se gandeste la B-du
Dumnealui considera str.Grivitei o cale secundara a B-dului
impune realizarea unui sens unic. Pe o distanta asa mare ar i

Dl.Dochia intreaba daca politia poate propune sai
Consiliul local.

Antevorbitorul nu crede ca este o solutie ca pe acest
str.Grivitei, sa se creeze sens unic. S-ar creea un disconfort
din zona respectiva.

Dl.Dochia mentioneaza ca aceasta este problema, cetat<
mic ocol, nu mai poate sa iasa direct in centru. In marile o
daca nu gasesti loc de parcare se face un ocol. fn schimb, pe
se realizeaza sens unic, s-ar mai castiga locuri pentru parcare.

D-na consilier Lupu precizeaza ca a citit raportul i
asteapta si anul acesta sa aiba o activitate buna, iar accidentele

Dl.Stanciu precizeaza faptul ca in primele 2 luni
accident grav, inregistrat la Filipestii de Targ.

De asemenea, face cunoscut faptul ca sunt prezenti
sosit si d-na consilier Albu), iar dl.Olarasu sa prezinte rat>o;
specialitate ale Consiliului local.

Dl.Olarasu precizeaza ca rapoartele sunt favorabile,
revocareaH.C.L.nr.5/31 ian.2019.

D-na Lupu ii da cuvantul d-lui Visan pentru a prezent^
activitate inscris la nr.2 al ordinii de zi, iar domnii consili
dupa prezentarea raportului.

Dl.Visan mentioneaza ca s-a incercat sa se sintetizeze
in acest raport, cat mai succint si in acelasi timp sa reiasa ac
Politiei locale.

Daca domnii consilieri au studiat raportul au putut
despre activitatea politiei locale pe 2018. Asteapta intrebarile

Dl.Fratila se refera la minorii sub 16 ani care se duc in
ceva din punctul de vedere al Politiei locale.
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Dl.Visan precizeaza ca aceeasi intrebare s-a pus si la :
cadrul comisiilor. In raport este descris acest aspect, exista o
patronii de cluburi/discoteci, in special cu cele doua mentiona
Live si F&H. Politia locala este aproape, se verifica persoaie
pleaca, daca sunt sau nu sub influenta alcoolului. Sub ace st
penalizeze patronii, vanzatorii in speta pentru consumul de alcoo

Antevorbitorul intreaba daca Politia locala are ci
etnobotanicelor, a drogurilor in licee, scoli.

Dl.Visan precizeaza ca a existat un caz care a
Municipale. Orice substanta este transmisa la laborator. Mai
intamplat. Au fost gasiti suspecti, unu sau chiar doi.

no

ta antenoara si m
ra permanenta cu
dl.Stanciu - Club

oaptea tarziu cand
^spect, incearca sa
catre minori.
tinta de prezenta

Dl.Fratila reaminteste faptul ca a avut loc o discut
institutiei "sectoristul" sau "jandarmul de cartier", in sensul kle
Politia locala de cetateni si de a identifica problemele din
politist local sa raspunda de 7-10 strazi sau un cartier).

Dl.Visan mentioneaza ca s-a analizat aceasta situati
insuficient. Asa cum a spus si dl.Enache, relatia cu cetateanul es
A pus in practica aceasta solutie, politistul interactioneaza
sunt si persoane reticente. Trebuie creata aceasta relatie
insuficient. Sunt situatii cand este doar o singura patrula si dac
este imposibil. Au si protocolul cu Politia Nationala unde lucr
doi. O sa analizeze cu dl.comandant Stanciu si poate reusesc
solutia propusa.

Dl.Enache apreciaza activitatea Politiei locale, este ir. c
este ca programul este urmarit si in fiecare an sa faca macar ci te

Foarte important a fost in Romania cand s-a dat legea i ite
interior. Sunt tari, unde cetatenii au inteles ca o lege trebuie
lumea nu prea este controlata, dand ca exemplu faptul ca, pe B
un bar de sticla, unde lumea fumeaza. Nu este o reclamath
societatii respective, dar sa incalci legea nu este in regula.

De asemenea, mai este problema de adresare catre pop^la
sa discute frumos, bland.

Dl.Visan mentioneaza ca in raport exista un grafic cu
pacate, Politia locala nu intinereste deloc, comparativ cu Polit
politistii sunt pensionati mai tineri. La Politia locala media <le
dar se incearca educarea, civilizarea acestora, dar este mai gre i.
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Referitor la fumat, la un spatiu comercial au fost gasit(; pcrsoane fumand, s-a
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e. Politistul trebuie

>e de varsta si, din
a Municipala unde
'arsta este mai sus,

aplicat sanctiunea prevazuta de lege, 5.000 lei la prima abat|ere
fel, instanta a dat ca solutie: ISU a pierdut, Politia locala a
amenda in avertisment. Este complicat pentru ca legea sp^ne
acoperis. La spatiul la care s-a referit dl.Enache, acoperisul
ori a trecut pe acolo acoperisul nu exista. Dumnelui nu spun
afirmat dl.consilier Enache, dar acestea au fost semnalmentele| Pc

Dl.Petrescu precizeaza ca a avut multiple actiuni cu Politii locala, inclusiv cu
dl.director. Se declara multumit de modul cum au actionat. Faka
comporta in folosul comunitatii, politistii sunt civilizati, caid iu fost chemati au

ISU a procedat la
it - s-a transformat
- doi pereti si un
retractant. De cate

i nu este asa cum a
itiei locale.

e anii precedenti se



venit intr-un timp scurt, toate problemele pe care dumnealii 1
rezolvate si drept urmare, il felicita pe dl.Visan pentru rrod|
organizeze acest serviciu.

Dl.primar aprecieaza activitatea ambelor politii, pentru
compuse din lucratori de la Politia Nationala si de la Politia

|-a solicitat au fost
1 cum intelege sa

exista patrule mixte
ala, care patruleaza

intr-un autovehicul, deoarece disponibilul de personal nu este rm::e la nici una dintre
cele doua institutii. Patrulele mixte se ocupa de toate aspectele :>osibile si cele date
in sarcina Politiei Nationale si cele date in sarcina Politid locale, si impreuna,
dumnealui crede ca au o activitate buna. Vede in fiecare zi un
unde se trece si activitatea patrulei mixte. Pe undeva se upr<
consilier Fratila, de a patrula in cartier. Nu patruleaza pe jos p
locala si nici cea Nationala nu are personal suficient sa patrule;:
simultan. Mergand in toate cartierele cu masina si mai avand "nc
locale, peste patrula mixta, deja se acopera cam toate problemele

Pe de alta parte, pe masura ce apare o problema, de un

ca
lod

rap 3rt al Politiei locale
pie de ideea d-lui
ntru ca nici Politia
e in fiecare cartier,
o patrula a Politiei

importante.
aniimit fel, este trecuta

in sarcina Politiei locale si este urmarita sistematic de catre a|
exemplu, skatepark-ul dupa ce s-a infiintat, a fost trecut m sai
care a patrulat intotdeauna in acea zona.

Daca se uita pe raportul Politiei locale, ar putea spine
activitate foarte intensa, daca se uita la numarul de sanc|iur
sanctiuni contraventionale: 1.462 la Serviciul ordine publica, 1
drumurile publice, 91 - control comercial. Sunt sanctiuni
locala nu le acorda, avea un trac in a acorda astfel de sanctii
depasit aceasta etapa si in cazul in care, o persoana fizica aru^ice
tigari gol este atentionat si daca nu-l ridica este amendat.

gajatii politiei. De
nna Politiei locale,

ca au desfasurat o
acordate - 3.146

594 - circulatie pe
-are inainte Politia
n acest moment au
pejos un pachet de

Politia locala aplica sanctiuni conform legilor nationa e, onform Hotararilor
ii din Campina.
evenimente.
: zi - proiect de
legate de proiect

pentru obiectivul de investitii "Solutii informatide | integrate pentru
simpIificarea procedurilor administrative si reducerea biracratiei Ia nivelul
MunicipiuIui Campina", tn vederea atragerii de fonduri nerambursabiIe in
cadruI ProgramuIui Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020, Axa
prioritara 2 - Administratie publica sJ sistem judiciar accesibile si transparente,

Consiliului local. Se declara mulUimit de activitatea ambelor pol
D-na Lupu le ureaza spor la treaba si un an bun, fara multe
Se trece la discutarea punctului nr.3 de pe ordineJ

hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuieIilor

apel de proiecte POCA/471/2/l - Introducerea de sistemd si
in administratia publica locala ce optimizeaza proc^se
beneficiari in concordanta cu SCAP.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prii iar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca acest proiect este motivul penti i care a propus ca
sedinta Consiliului local sa aiba loc marti, pe data de 26 febmai
pe data de 1 martie trebuie depusa cererea de fmantare pen;ru

$tandarde comune
e orientate catre

ie a.c., nu joi. Pana
acest proiect. Dupa

aprobarea proiectului de hotarare, se semneaza si impreuna cu a|te documente, pana
miercuri, joi inclusiv este transmis la Ministerul Dezvoltarii ^egpnale, in scopul de
a fi aprobat.



Este un proiect a carei axa a aparut de curand si
proiectului este consolidarea capacitatii institutionale si efic
nivelul Municipiului Campina. Este vorba de simp
administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, imp
perspectiva back-office si front-office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Implementarea unor masuri de simplificare

corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea proc^du||il
aplicabile cetatenilor din perspectiva front-office. Acest
cetatean, dupa implementarea proiectului, poate sa depuna
primariei sau poate sa depuna o cerere scanata transmisa pri
lucru se va infiinta un portal web care este interactiv si pri
depune cererea.

Prin back-office din cadrul primariei, cererea e^te

)bi::ctivul principal al
eniizarea activitatii la
ifi |area procedurilor
ementand masuri din

P

icm

unregistratura electronica si circula mai departe si daca este
registratura este scanat si circula mai departe intre birour|ile
calculator, dupa care se emite raspunsul, tot in forma

ntru cetateni, m
ilor administrative

inseamna ca un
;;rere la registratura

internet. Pentru acest
aipest portal se poate

i f
f

fi difuzat unui cetatean fie in scris sau in format electronic cu
electronic - prin calculator).

De asemenea, exista posibilitatea arhivarii electrc
existente in utilizarea primariei. Se pot scana si utiliza pana
arhiva. Se doreste sa se creeze o arhiva operativa, care sa poata
catre compartimentele primariei. De exemplu, daca cine^a
autorizatie de construire eliberata in urma cu doi ani - poake
prelungirea autorizatiei. In momentul de fata se cauta dosaru
in perioada respectiva. Cand o sa existe o arhiva operativa, autc
in calculator, dupa data, unde va fi gasita mai usor, cu toate el
aceasta autorizatie.

Un alt efect este si transparenta in gestionarea docurmntelor.
un moment dat, cetateanul poate sa se uite in portal sa vada unde
lui. Acesta vede ca documentul a ajuns la compartimentul
misca. Cetateanul poate sa vina in audienta sau sa

mregistrata intr-o
document fizic, la
primariei, doar pe

electron|ica (raspuns care poate
o s:risoare sau fax sau

c

ec
compartimentul "x" sau "y" s-a impotmolit documentul sau si nu

Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului
Municipiului Campina, are in vedere 50 persoane din cadrul
ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadn

Activitatea proiectului va fi realizata de catre personalul
(Compartimentul programe de finantare). La nivelul
Campina va fi formata o echipa de proiect, care va avea si un

Proiectul va fl implementat (daca va fl aprobat), pe
Bugetul total al proiectului este de 2.926.369 lei, din care| c
primariei va fi de 2%, respectiv 58.527 lei.

In expunerea de motive a stipulat si prevederile Legi ad|
locale nr.215/2001, cu privire la aprobarea de catre Consiliu] lo
un drept si ca o responsabilitate a atributiilor pe care le exerci1a.
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Fata de cele mentionate, propune Consiliului loca
valoarea totala a proiectului, contributia proprie a Munic
asigurarea tuturor resurselor fmanciare necesare implerren|
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din ps

5

Este o decontare care se face dupa ce primaria decont<
factura emisa de executant, dupa care se primesc banii de la
sau autoritatea de management.

Considera ca este un proiect care duce la cresterea toc
primarie si la cresterea transparentei utilizarii informaiiil
documentelor.

,̂

In suma totala a proiectului intra calculatoare, servere per
partea de hard, nu decat partea de soft, inclusiv cursul de ins
persoane, crearea de spatii in cladirile existente pentru utilizar

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hctar

aprobe proiectul,
iului Campina si
ii proiectului in
mente structurale.

din fonduri proprii
nismul intermediar

;derii oamenilor in
r si a circulatiei

tru back-up. Este si
:ruire pentru 50 de
>roiectului.
ire, se supune la vot

Ie hotarare pentru
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proie|ct
modificarea si completarea H.C.L. nr.lO/31 ianuarie 20l9 |brivind aprobarea
noilor tarife, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, beneficiarJilor serviciului de
salubrizare prestat de S.C. Floricon SaIub S.R.L..
transportul si depozitarea deseurilor.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.brimar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mulUimeste domnilor consilieri pentru votul la proiectul anterior si le

|entru colectarea,

reaminteste ca prin H.C.L. nr.lO/31 ianuarie 2019 s-a luatmii
bugetul local a contributiei pentru economia circulara. Toji a;u
propunerea, iar domnii consilieri au votat, dar nu s-a
hotararii respective.

Legiuitorul, prin Legea nr.31/2019 privind regimul
implementarea instrumentului economic "plateste pentru cat

sura decontarii din
fost de acord cu

foarte mult sensul

termenul pana cel tarziu la data de 30 iunie 2019 (pana cind
economia circulara, fara a tine cont de colectarea selectiva a :Iec
detalii). Toata lumea plateste la fel gunoiul si pentru econon
adauga inca o suma de bani, care este de 0,69 lei/persoana71una.
acordata de catre primarie, in urma hotararii Consiliului local.

Masura reglementata, conform art.3 din H.C.L. nr.lC/2ti)|l9, se aplica doar
persoanelor fizice, deoarece, in ceea ce priveste persoanele juriaice (nu s-a discutat,
a fost omis in cadrul discutarii proiectului de hotarare anten<
dispozitiile O.U.G nr.77/2014 privind procedurile nationale in
de stat. Cu alte cuvinte, nu se poate acorda procentul respect
circulara si pentru persoanele juridice.

In concluzie, pentru a asigura precizia si claritatea
H.C.L. nr.lO/2019, in sensul decontarii din bugetul local al
pentru persoanele fizice, a propus acest proiect de hotarare.

Restul tarifelor pentru persoanele juridice, tipul 1 - agen
publice, cu exceptia celor aflate in subordinea primariei si p
de tip 2 - primarie si institutii publice aflate in subordinea
tarifele in proiectul de hotarare - respectiv: 81,99 lei/mc/lun;
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se plateste taxa pe
aruia, fara a intra in
|a circulara se mai
Aceasta suma va fi

devin incidente
domeniul ajutorului
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onomici si institutii
u persoane juridice

primariei sunt incluse
(i lra TVA), la care se
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adauga contributia pentru economia circulara calculata la 10,
2 - 80,19 lei/mc (fara TVA), la care se adauga contributia pe^tn
calculata la 10,50 lei/mc.

Aceasta taxa pentru economia circulara, la persoanele fi:
persoanele care au contract de ridicare a gunoiului, nu si pentm

Dl.Duran a inteles ca dupa data de 30 iunie nu se mai
economia circulara. Intreaba daca este vorba de primele 6 luni
cu data de 1 iulie a.c., nu li se va adauga la factura 0,64 1
fizice.

Raspunsul d-lui primar este negativ, in sensul ca k
prevede aceasta perioada. Dupa care, vor fi diferentiati cei
de cei care nu colecteaza selectiv si vor fi alte tarife aplitfate
Acest aspect va fi hotarat pana cand se trece de luna
precizeaza si in lege, pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 20i

Antevorbitorul intelege ca daca proiectul de hotarare
propusa luna trecuta, in luna iulie s-ar fi venit cu un alt pro
alte tarife pentru salubritate.

Dl.primar completeaza cele spuse, in sensul ca, acum
de catre Consiliul local, si se va plati dupa adoptarea buge^ul
2019 (se va plati din urma, dupa aprobarea bugetului, pentru
acest tip de contributie in calculul tarifului la gunoi).

Dl.Duran dorea sa propuna un amendament pentn
1 ianuarie - 30 iunie, dar a inteles ca nu mai este cazul, pem:ru
schimba tarifarea si va fi initiat un alt proiect de hotarare.

Dl.primar mentioneaza ca se fac tot felul de tatonari
Mediului, iar dumnealui a inteles ca de la 1 iulie vor fi tarife
care colecteaza selectiv fata de ceilalti care nu fac colectare sele

Trebuie discutat pana atunci si cel mai bine ar fi (asa
Badulescu) sa aiba loc o discutie cu reprezentantii ADI
deseurilor si sa-i intrebe cum vad ei tarifarea diferentiata (p
infiintata ADI, cu contributia Consiliului local Campina,
gestioneze acest sistem).

D-na Lupu se adreseaza d-lui Badulescu Remus -
intrebandu-l daca la data de 30 iunie a.c. vor avea o situati
contract cu S.C.Floricon Salub si au selectat deseurile.

Dl.Badulescu mentioneaza ca o sa se faca un plan d
operatorul, in asa fel incat sa fie stimulati generatorii de deseUri
persoanele juridice, sa fie ajutate, sa li sa vina in intampinare,
selectiv, astfel incat cantitatea de deseuri colectate selectiv sa
scadea automat tariful, contributia pe economia circulara.

Se stie ca s-a facut o investitie in containerele pentri
Dupa parerea dumnealui problema a ramas la cetatean si la
Noi suntem obligati sa venim in intampinarea cetatenilor, sa i
continuare si spera sa se reuseasca intr-un final. In plus, sun
Dezvoltare Intercomnunitara, care are niste capabilitati care :
mult, in reducerea cantitatii de deseuri care se arunca in groapk d
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D-na Clinciu precizeaza ca aceasta contributie pentru e
plati in continuare si de la 1 iulie, insa, pana la 30 iunie,
circulara va fi suportata din bugetul local, urmand ca pana
explice cetatenilor ca taxa s-a suportat de catre Consiliul loc*
va fi suportata de dumnealor, in functie de cantitatea de
selecteze. Fara o campanie de informare (pe care au mcerca
imposibil de realizat.

Dl.Duran intreaba daca la o scara de bloc cu 10 etaj
etaj, jos la ghena este haba pentru gunoiul menajer si conte

^

selectiva? Intreaba cum o sa se faca diferenta intre cei care
care nu colecteaza selectiv, din totalul de 44 apartamente?

Intervine d-na Albu, care il intreaba pe dl.Duran daca a
Raspunsul antevorbitorului este negativ, precizand ca

facea trimitere foarte clar la vreo lege.
Antevorbitorul mentioneaza ca legea se va schimba de

cauta solutii, (pentru ca aceasta taxa circulara va intra in pref
atat cat se transporta la depozit. Conform legii, taxa poate fi
local pana la data de 30 iunie a.c. De la 1 iulie va fi cu totul a

Dl.Badulescu precizeaza ca daca pana acum campania
primarie si operator, nu penaliza intr-un fel, acum, cetatenii
vor fi penalizati. Informeaza ca Ordonanta nr.74/2018 care a
30 iunie va mai fi modificata odata.

Dl.Petrescu mentioneaza ca in containerele unde
resturile menajere sunt apropiate si uneori sunt umplute prea
acele resturi se amesteca. Si in acest caz operatorul de s

cor omia circulara se va
ta a pentru economia
a ceasta data sa li se
1, j ir de la 1 iulie, taxa

oi pe care o sa o
-o >i anul trecut), va fi
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ine 'e pentru colectarea
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rim
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masuri.
Dl.primar mentioneaza ca dl.Badulescu a fost genero:

diferentia cetatenii in functie de colectarea selectiva sau nu.
sa diferentiezi pe cei care colecteaza selectiv sau nu intr-o
Pentru acest motiv, atunci cand a prezentat proiectul a mentit>n
cu ADI managementul deseurilor, sa propuna o varianta, p
acest lucru fezabil, mai ales ca exista acum o rampa de sortat
poate sa duca gunoaiele reciclabile amestecate la aceasta
exista rampa de sortare, intreaba de ce se mai colecteaza
duce hartie, separat de plastic, metal, primeste mai multi
mteles de la Floricon) gunoaiele amestecate si le selecteaza
nu este coerent. Daca ar fi coerent, trebuie sa se colecteze
hartie, plastic, metal si se duce mai departe la rampa de gunc
lor in centre. Daca se face o rampa de sortare, intreaba de ce
selectiva. Acestea sunt amanunte, cadrul legal se va mai
1 iulie a.c. pentru a clarifica aceste aspecte. Dumnealor dores
romanii sunt oameni care iubesc ceea ce este nou, dar trebuie
stiu nici dumnealor si de aceea trebuie sa vada cum propune
Deseurilor, pentru ca sunt cei desemnati si indreptatiti.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pent
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Punctul nr.5 de pe ordinea este proiect de hotarare priv
masuri financiare la nivelul Aparatului de specia
Municipiului Campina, precum si pentru institutiile pubIi
cu sau fara personaIitatejuridica subordonate autoritatii put

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prir
Laurentiu, care precizeaza ca acest proiect de hotarare pcate

Lr.

re

tuturor.
Luand in considerare principalele caracteristici ale po

national, la nivelul U.A.T s-a realizat o analiza fmanciara a c
in anul 2019 fata de anul 2018.

Cadrul legal s-a modificat prin aparitia H.G. nr.937
salariului de baza minim brut pe Jara garantat in plata si O.U
instituirea unor masuri in domeniul investhiilor publice $i
bugetare, care a impus majorarea salariala etapizata si a
imperative in sensul acordarii unor drepturi salariatilor
personali (indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta).

In acest sens o prima masura a fost adoptata inca din
H.C.L. nr.9/2019, care a generat inghetarea salariilor stabili
nivelul anului 2018, pentru familia ocupationala "AdministrE
va intampla cu alte compartimente, cu alte institutii, cu sau fa
din subordinea Consiliului local.

De exemplu, in acest an, la Biblioteca Municipala C.
efectuate conform O.U.G. nr.ll4/2018, masa salariala ar treb
La Muzeul B.P.Hasdeu - 20%, asistenta sociala, TESA si cei
cantina sociala - 47%, cresa - 58%, sanatate (mediatori) - l6r/o,
35,4%. La nivelul Municipiului Campina - pe total este|o
aproximativ 20%. Sunt compartimente ale caror salarii nu au
s-a aprobat marirea salariilor in anul 2017, dar acum beneficiaza
de Guvern, si anume, cultura unde intra Casa Tineretului si
asemenea mai beneficiaza de indemnizatia de hrana si vauche 'e

[nd stabilirea unor
al Primarului
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ice.
ar Tiseanu Horia
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Acest lucru nu se
srsonalitate juridica
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S-a mai facut o simulare a cheltuielilor pentru asistenti
ode anul 2018. Daca pentru o persoana cu handicap i se acord

pentru insotitor, in valoare de 1.162 lei, in 2018, in 2019 aceakta
crestere de 8,7%). Cheltuiala medie pentru un asistent personal,
de 27.636 lei, iar in acest an va fi 38.362 lei (o crestere de 38,8^
asistenti personali care sunt angajati acum, cheltuiala saliri
3.703.224 lei, la 5.140.508 lei (o crestere de 38,8%). Este vo
care, daca nu ar fi acordati din alta sursa, ar afecta dezv<
Campina. Numarul de beneficiari pentru plata indemnizatiei
stabilit cu multi ani in urma de catre Consiliul local, la 150 In
134 insotitori, pentru care nu s-a propus desfiintarea calitatii de
sa fie trecuti pe indemnizatie. Ei vor ramane, in continuare, anga

Pentru cele 16 posturi vacante, diferenta salariala, dac;i a
375.616 lei. Este vorba de cheltuieli salariale, de personal, foW

.Isflrati, dupa calculele
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angajarea), a propus suspendarea, cel putin pana la data apro^ar
ocuparii posturilor vacante a asistentilor personali.

Pentru asigurarea acestor drepturi, conform actelor norflna
suporta maxim 90% (10% a fost suportat din venituri propri).

Acum, intervine si o discutie mult mai larga referitoa
2019, in sensul ca, in bugetul aprobat, Municipiul Campi
impozitul pe venit, fata de 43% cat s-a primit anul trecut.

Pe de alta parte, cheltuiala cu asistentii personali,
impozitul pe venit, de 63,5%. A inteles ca 3,5% care
asigurat din cote defalcate din TVA. In lege se mentioneaza
stat aceste cheltuieli, cu maxim 90%. Nu stie daca va fi
pentru cei care s-ar putea angaja ulterior, motiv pentru car
apare legea bugetului, sa se stopeze angajarea. Nu crede ca
vedere necesitatea de dezvoltare a Municipiului Campina m a:

Pentru a nu creste foarte mult cheltuielile de persona]
identificat posibilitatea suspendarii, pentru intreg anul 2019
modalitate a posturilor vacante sau temporar vacante din Ap
Primarului (posturile din organigrama primariei) si a institut
publice cu sau fara personalitate juridica subordonate autorita
bugetul local. Aceasta masura nu se aplica pentru posturi
demarate procedurile de organizare a concursurilor anteri
hotarari, precum si pentru posturile unice vacantate in cursul
locala, director econoniic).

D-na consilier Lupu intreaba pentru cate posturi s-a den
concurs.

Dl.primar mentioneaza ca poate raspunde dl.Anton.
Dl.Anton precizeaza ca sunt in derulare 4 posturi

Oficial.
Antevorbitorul intreaba cate posturi sunt vacante.
Dl.Anton mentioneaza ca in statul de functii al Apara

primarului sunt 11 posturi vacante.
Dl.Fratila doreste sa inteleaga afirmatia d-lui primar rei

pentru anul 2019 a posturilor vacante. Daca este un caz
angajat, pe caz de boala sau daca naste si pleaca pentru o per^oa<
inlocui persoana respectiva?

Dl.primar precizeaza ca nu se poate inlocui daca nu este
inlocui un director, un sef de serviciu.

Dl.Fratila intreaba de ce nu sunt prevazute si astfel c
inlocuita persoana care intra in concediu postanal pentru ingri

Antevorbitorul precizeaza ca la fel ca la o societate
care nu are bani de salarii, functioneaza cu angajati mai putii
prelua sarcinile celui care este, spre exemplu, in concediu.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentr
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serviciile sociale ale Centrului Rezidential de Asistenta si Ke
Persoanelor Fara Adapost Campina, pentru anul 2019, a fos
ordinii de zi.

Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect
modiflcarea si completarea Anexei Ia H.C.L. nr.99/3
insusirea inventarului bunurilor care aIcatuiesc domeniul
Campina, Cap.IV, pct.B, nr.crt.6.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.i)ri
Laurentiu, care mentioneaza ca este un proiect de hotarare pr
Liceului Tehnologic Energetic, inregistrata la Primaria Munici
care solicita actualizarea datelor cuprinse in inventarul domer^iu
la aceasta unitate scolara.

Aceste documente le sunt necesare in vederea obtin
construire a unui acoperis la sala de sport (cei care sunt in comis
ca la acest liceu s-a realizat o documentatie pentru realizarea uni
sport; s-a realizat documentatie si la Gradinita Iulia Hasdeu, si|
Forestier).

Pentru demararea proiectului este necesara actualizar|ea
inventarul domeniului public referitoare la imobilele acestei un
fi: includerea in patrimoniu a Corpului G, scoaterea din inv

ntegrare SociaIa a
retras din proiectul

e hotarare pentru
ilie 2009 privind
lic al Municipiului

ar Tiseanu Horia
in urma cererii

ului Campina, prin
ii public referitoare

:rii autorizatiei de
a reparatii scoli stiu

acoperis la sala de
la Colegiul Tehnic

care a fost demolata, iar alte cladiri au fost renovate si reabili
actualizate valorile de inventar, care sunt diferite de datele an

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

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarir
de burse scolare pentru eIevii din unita|ile de inva{ana
Campina, pentru anul 2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na consilier Al^u
Bondoc Viorel-Gheorghe.

Ia cuvantul d-na Albu, care precizeaza ca m fiecare ar
Ordinului Ministerului Educatiei nr.5576/2011, trebuie aprcnat
scolare.

Prin acest proiect de hotarare s-a propus acest cuantim
buget sa poata fi prinsa si aceasta suma, care este alocata d..n

datelor cuprinse in
tati scolare, cum ar

;ntir a fostei biblioteci
;ate, pentru care trebuie
eri:>are.
tar|re, se supune la vot

Invatamantului si transmisa bugetului local.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de ho|tar|re, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.9) este proiect de hotarare

reteIei scolare cu unita{iIe de Tnva{amant preuniversitar de
personalitate juridica, din Municipiul Campina, pentru
2020.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Corr
invaJamant, culte $i tineret, sport si turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care mentioneaza ca fata de cele pr
de hotarare si expunerea de motive, nu are nimic de adaugat.
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotar;
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.lO este proiect de hotarare privind aprc
informatiilor cadastrale pentru imobilul - teren, pro
Municipiului Campina, in suprafata de 15.524,00 m.p. (
Nr.cadastral/Carte funciara 24974.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii G
teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

Ia cuvantul d-na Clinciu care precizeaza ca, in urma finaliiarii lucrarii tehnice
de cadastru si intabularii dreptului de proprietate pentru terenul iin zona respectiva,
a rezultat ca exista necesitatea actualizarii informatiilor cad^strale. Acesta este
motivul pentru care comisia a initiat acest proiect de hotarare.

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

Proiectul de hotarare de la pct.ll, referitor la atesta^a apartenentei la
domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
m.p., indiviz din 2.067,00 m.p., situat in Municipiul Campi

*e, se supune la vot

rafata de 1.937,81
a, str.Caramidari,

nr.l7, Nr.cadastral 23011, CF Nr.23011, a fost retras din broijctul ordinii de zi.
Se trece la urmatorul punct (nr.l2) de pe ordinea de zi- t roiect de hotarare

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Mupic|piuIui Campina a
terenului in suprafata de 260,00 m.p., situat in Mu| icipiul Campina,
str.Independentei, nr.ll, T 83, Cc 247.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Conjrisi^
buget, fmante, programe flnantare europeana, administraree
privat si agricultura.

Ia cuvantul d-na Albu care mentioneaza ca fata de
prezentata, comisia nu are nimic de adaugat.

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

Punctul nr.l3 de pe ordinea de zi este proiect

ei de specialitate -
meniului public si

e>

de
aprobarea vanzarii fara licita{ie publica a terenului in supraf;ita de 377,00 m.p.,

punerea de motive

: re, se supune la vot

hotarare privind

aferent locuintei, situat in Municipiul Campina, |sti
Nr.Cadastral 27941, prin exercitarea dreptului de J>re)
d-na Ellersdorfer Ionela - Lidia, domiciliata in Municipiul Campina,
str.Chisinau, nr.lO.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Con|isi^
buget, fmante, programe flnantare europeana, administrarez
privat si agricultura.

Ia cuvantul d-na Albu care precizeaza ca pentru vanzar
mai existat o hotarare care avea un termen de 60 de zile, in c^re
trebuia sa incheie contractul si sa achite suma. Nu s-a prezent;
motivat ca nu are bani si a propus un sistem de vanzare, cu p
cu proiectul de hotarare, prin care se propune vanzarea terenuloi cu plata m 12 rate

.Chisinau, nr.lO,
m{iune de catre

i de specialitate -
meniului public si

;renului respectiv a
iersoana respectiva
termenul prevazut,
m rate. S-a revenit

lunare, egale (pe un an, cu un avans de 7.000 euro, iar TVA
toata valoarea, iar restul sumei m 12 rate lunare egale).
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de ho!tai
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l4) de pe ordinea de zi este
privind aprobarea vanzarii fara licitafie publica a terenu
384,00 m.p., aferent Iocuintei, situat in Municipiul Campina
nr.5, Nr.Cadastral 25573, prin exercitarea dreptului de
d-na Tomescu Mioara, domiciliata in Municipiul Campi^a
nr.5.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comis
buget, fmante, programe finantare europeana, administrarea
privat si agricultura.

Ia cuvantul d-na Albu care mentioneaza ca proiectu!
curtea si gradina unei case care este deja proprietate privata
prin raportul de evaluare. Prin proiectul de hotarare s-a pr
integrala a pretului la incheierea actului de vanzare - cumpa
valabilitate al hotararii de 60 de zile.

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

Ultimul proiect de hotarare (nr.l5) de pe ordinea
revocarea H.C.L. nr.5/31 ianuarie 2019 privind aproba
tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnjco
realizarea obiectivului de investifii "Proiectare si
ansamblu monumental existent, situat in incinta parcului
Carol I cu B-dul Culturii si reamplasare monumeht
campineni din Razboiul de reintregire nationala", in zon a
Trandafirilor din B-dul CaroI I.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt urmatorii coftsi
Candea Costantin, Duran Andrei, Frincu Anda - Lorena,
Petrovici Mihaela, Petrescu Ioan, Ionita Daniel si Dima Gabriel

Inainte de a spune cate ceva despre proiect, dl.Drago
raspunda daca suma de 21.420 lei pentru documentatia tehnica
pentru documentatia tehnica intocmita in vederea obtinerii
autorizatiilor, au fost platite anul trecut.

Dl.primar considera ca dl.consilier Dragomir trebuie ;
de motive.

Antevorbitorul precizeaza ca din bugetul anului 2018 a fc
41.650 lei, suma ce se regaseste si in indicatorii tehnico-
din proiectul respectiv. Considera ca suma trebuia eliminata pe
in bugetul anului trecut. Suma respectiva este inclusa in suma t
insa in situatia in care proiectarea si documentatia necesarii
eliminata, suma era de aproximativ 143.000 lei. Toata suma ce 1
mutarea soldatului, indiferent cine se ocupa. Proiectul tehric
asistenta tehnica 4.300 lei. In concluzie, acea statuie se mut
deranjeaza si ii deranjeaza pe colegii dumnelui consilieri fap;ul
hotarare anterior nu s-a facut decat legalizarea unei negocieri as<
in spatele dumnealor si care a fost legalizata, fara ca, dupa

14

ire, se supune la vot

proiect de hotarare
i in suprafata de
Aleea Luceafarul,
;emfiune de catre
Aleea Luceafarul,

|ei de specialitate -
meniului public si

avi

refera la terenul -
:tul este cel stabilit
vanzarea cu plata

si cu un termen de

hotarare, se supune la vot

zi se refera la
ea documentatiei
economici pentru
tie - desflintare^ *

a intersectia B-dul
inchinat "Eroilor

intrare in Parcul

|eri: Dragomir Ion,
Livia - Rodica,

Valeriu.
ir ar dori sa i se
suma de 20.230 lei

;:elor, acordurilor si

prezinte expunerea

>t cheltuita suma de
ecorfonpici ai aceste lucrari,

itru ca a fost prinsa
talade 184.7941ei,
'tinerii avizelor era
4.794 lei inseamna
costat 18.000 lei,

cu 184.794 lei. fl
a, prin proiectul de
nse, care s-a purtat

sa urmeze o

MarinRoxana
Text Box

MarinRoxana
Text Box

MarinRoxana
Text Box



licitatie, astfel Tncat sa se ajunga la pretul real. Grupul PSD -- A
acord cu suma pentru ca nu au participat la discutii, dezbatei s
este enorm de mare.

Se refera la proiectare, mentionand ca daca cineva Ti poate
pentru o asemenea lucrare costa 18.000 lei, se inseala. Dorest
pus la dispozitia cunoscatorilor si astfel si dumnealor sa vadi
ampla ca sa fie platita cu 18.000 lei. Si mai mult decat atat, s t u c
dupa o autorizatie de constructie, ce inseamna documentitk.
avizelor si aceasta documentatie a costat 17.000 lei. Deci nun
costat 35.000 lei, plus T.V.A., care inseamna 41.650 lei.

Aceasta este opinia dumnealor si pentru cele mentionate s-
hotarare pe care il sustin si il vor vota.

Dumnealor stiu ca domnii consilieri PDL-PMP nu su:
cunoaste motivul pentru care nu o sa voteze proiectul, dar
procesul - verbal ca grupul PSD-ALDE se opune pentru cheltui
in vederea mutarii statuii.

Dl.Enache precizeaza ca este o revenire asupra unui
solicita revocarea H.C.L., au fost de acord cu proiectul in sed
putea sa si fie de acord, daca, argumentul pentru care proiectil
fi de inteles.

Vorbitorul citeaza din expunerea de motive: "Nici di
proiectului de hotarare si nici din dezbaterile purtate asupra
mod explicit ca pentru realizarea intregii lucrari de mutare
din Parcul "Regele Mihai I", in Parcul "Trandafirilor", anga
face fara a fi urmata procedura de achizitie publica. Acest asbec
dupa votul asupra proiectului de hotarare mai sus mentionat"[ A
ca ceea ce spune in prima fraza combate ultima fraza, drept
hotarare nici nu trebuia sa existe.

In continuare, in expunerea de motive se mentioneaza:
prezentate mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect d

acW>rd. Cei care acum
ta anterioara. S-ar
cere a fi revocat ar

arei

al
sa

Daca initiatorii proiectului au explicatii si pot spune
este de acord, dar, logic, nu il determina sa ia o hotarare sau
fata de cererea proiectului de hotarare.

Dl.Dragomir mentioneaza ca initiatorii isi sustin proiectul
Consiliul local cu orice initiativa, pe care sa o sustina.

D-na Lupu inearca sa raspunda d-lui Enache, in en
mentioneaza in proiectul de hotarare este foarte clar, pentru c
proiectul anterior, cu suma respectiva, au primit lamuriri cu pri
autor si de licitatie. Au votat un proiect cu ceea ce s-a spus in e
dar nu a fost suficient.

Dl.Dochia considera ca si acum se pune problema ca s-ai
face ceva, ocolindu-se licitatia sau ridicarea pe SEAP. Dores
ocupa de licitatie sa ii spuna daca exista aceasta varianta, far;i s
sau ridicare pe SEAP a lucrarii.

Ia cuvantul d-na Ionete Mihaela care precizeaza ca asa| ci
raportul de specialitate se vor executa doua proceduri, uia
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demolare si construire soclu (partea de fundatie si beton),
artistului se va aplica negociere fara publicare.

Anevorbitorul intreaba daca sumele fmale vor fi cele
vor fi negociate.

Raspunsul d-nei Ionete este afirmativ, precizand c|a
mentionata in raportul de specialitate.

Dl.Dragomir precizeaza ca atata timp cat dumnealor
decat sa spuna ca ceea ce compartimentul achizitii a facut este

ob

Grupul PSD-ALDE spune ca ceea ce a facut compartime
corect. Spune acest lucru pentru ca a fost 8 ani in primarie si s|ie

D-na Albu mentioneaza ca daca se uita la proiectul
initiatorii acestuia, 4 persoane au fost consilieri si in legislatura t

Cand dl.Dragomir a avut calitatea de viceprimar s-a
fezabilitate si un proiect pe care si l-a insusit, pentru parcul ca

ir cealalta parte a

inute pe SEAP sau

>aza legala a fost

ot$aza, nu fac altceva
fo .rte corect.

|tul achizitii nu este
;barte bine.
le hotarare, dintre
jcuta.

inibcmit un studiu de
'e trebuia sa fie gata de

un an si unde se afla amplasat acum soldatul. Ar dori sa-i rispunda cineva daca in
acel proiect (documentatia insusita de dl.Dragomir si se^in
Olteanu), statuia isi are locul in parcul respectiv.

Dl.Dragomir precizeaza ca statuia nu apartine proiectuljai.
Antevorbitorul doreste sa stie toata lumea ca a fos

fezabilitate si un proiect.
Intervine dl.Dragomir care mentioneaza ca atat cons|ult

toate celelalte s-au facut in lipsa dumnealui, nu mai era la prin
d-na Albu sa acuze fara sa cunoasca. Consultarea publica
dl.primar si s-a ales varianta.

D-na Albu precizeaza ca s-a facut consultarea publica
fie amplasata din cele trei locatii propuse.

Sa nu se incerce sa li se induca locuitorilor Municip5ulj
statuie nu trebuie mutata din parc. Acel monument trebuie mutaj

ta de d-na Felicia

a

ca

insusit un studiu de

rea publica, cat si
arie. Nu doreste ca
bst determinata de

parcul si a se putea face receptia (statuia nu este in proiectul parc ilui).
Cu privire la costuri (argumentul din expunerea de

ilegal, dl.Dragomir, spune vorbitoarea, nu a citit raportul <
mentioneaza ca sunt niste etape prevazute de lege.

Dl.Dragomir mentioneaza ca stia ca statuia trebuie
vorbeste de suma si de traseul care s-a ales pentru mutarea statui|

Dl.primar respinge ideea unei negocieri ascunse, asa ciim,a spus dl.Dragomir.
Daca are elemente in acest sens sa spuna deschis, daca nu, sa

Intervine dl.Dragomir care precizeaza ca discutia nu e
ci de niste functionari ai primariei, iar Consiliul local trebui

ac; o plangere.
te ^cuta de dl.primar,
e s i fie de acord, prin

vot, cu sumele propuse de acestia. Ori acest lucru, grupul PSE
face.

Antevorbitorul respinge afirmatia d-lui Dragomir, daca
le aduca la cunostinta juristilor si se vor propune masuri 1<
placut sa se faca astfel de aluzii care sa aduca atingere ima;
publici, alesi locali).

16

tno

>a se spuna unde sa

i Campina ca acea
pentru a se fmaliza

ive), ca ar fi ceva
pecialitate unde se

miitata, dar acum se

-ALDE, nu il poate

ciraeva are elemente sa
gae. Niciodata nu i-a

cuiva (functionari



Nu reia cheltuielile care trebuie facute. D-na Ionete a expl
de achizitie publica directa (cu publicare pe SEAP) si o etapa
partea de solutie artistica care se va face cu cel care a propus salu

Este singura asociere de persoane fizice autorizate car
licitatie. Nu a venit altcineva.

Mai remarca faptul ca proiectul pentru reabilitarea Pa
propus mca din anul 2015, iar procesul - verbal de predare pri
fezabilitate s-a facut in 8 martie 2016 (se stie cine erau
viceprimar).

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a facut prii l
2016, dar planul exista mca de la inceputul anului 2016 si nu oon
putinii cetateni care s-au exprimat in sondaj, concluzia a fpst
varianta fara soldat. Atunci s-a propus mutarea soldatului.

Anul trecut s-a propus o achizitie publica de proiect&re
mutarea soldatului. Suma era de 50.000 lei, cuprinsa in bugetul
pe care domnii consilieri l-au aprobat.

Raspunsul d-lui Dragomir este afirmativ.
Antevorbitorul continua, precizand ca nu s-a prezentat r

achizitie in anul 2018. Atunci, compartimentul ADPP a prop^s i
doua etape, proiectare si executie. S-a propus de catre cc
40.000 lei pentru proiectare. Singura societate care a venit s
fost dl.Hoinarescu - artist plastic si dl.Dumitriu - autoriza
pentru monumente istorice. A fost singura oferta primita si
modernizarea Parcului "Soldat", care se credea ca se va fina'
august, dupa aceea septembrie, octombrie, noiembrie, decerhbi
mai este putin de lucru), au zis ca trebuie intr-un fel sau altul
parc. A fost dupa aceea o etapa in care s-a cerut avizul Cor
Monumentele de for Public si pentru care s-au propus trei ahip
prevede legea). Comisia a ales un amplasament, cel situat in
langa notariate (inainte de realizarea lucrarii de proiectare), iar p
la mutarea soldatului din parc. Exista o lipsa de societati, de orfe
lucrari de proiectare si de executie. A fost singura oferta care s-a brezentat.

Astazi (n.r. 26 februarie a.c.), de la Ministerul Culturii si
s-a primit un aviz unde se mentioneaza ca documentatia a fbst
Comisiei Nationale pentru monumente de for public si se a(
conceptia artistica si relocarea monumentului, in varianta prop
proiect).

Daca domnii consilieri - initiatorii, revoca hotarartea,
intampla cu soldatul pentru ca s-au cheltuit bani pentru proie
multi, nu stie cine o sa raspunda pentru ca nu face parte din nicio
(conform legii), nici de achizitie publica; poate cineva cire
lucrarilor de proiectare). Ar trebui sa se intocmeasca alt 3ro
ordonante sau a unei legi (d-na Oprescu - director investitii stie
sa faci un proiect pentru aceeasi lucrare timp de 3 ani, dupa cpe
s-a aplicat.
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Exista proiectul lucrarii in curs si un contract de lucrar| cu societatea care
realizeaza parcul si nu se mai poate include in proiect un alt
soldatului pe un amplasament, care nu se stie unde).

Ca urmare, daca domnii consilieri voteaza proiectul ae 1
ramane unde este, nu ii va face nimeni nimic pentru ca nu este
suma de 40.000 ramane cheltuita Tn zadar.

!n sedinta anterioara a Consiliului local si cand s-a el
stipulat la sfarsitul expunerii de motive, citez: "angajarea cheltui)
a fi urmata de procedura de achizitii publice", iar acum, repre2
spune ca problema este alta si anume - de ce este suma de lB.O|
Intelege ca punctul de vedere al celor care au initiat proiectul s-a
si a aparut alta explicatie.

Pentru dl.consilier Enache, problema era daca proi^ct
invalidat de grupul PSD-ALDE, trebuie sa existe si o solutie.

Dl.Dragomir, in numele initiatorilor proiectului, mentio
anularea proiectului de hotarare din cauza sumei mari, care
mutarea soldatului. Doreste ca d-na Oprescu sa spuna daca a

3iectiv (amplasarea

3tarare, soldatul va
nclus in proiect, iar

borat proiectul s-a
:lilor se va face fara
ntantul initiatorilor
O lei, la proiectare.
schimbat intre timp

de hotarare este

eaza ca se solicita
| se suporta pentru
platit proiectarea in

Crijanovschi - sef
suma de 41.000 lei, anul trecut.

D-na Oprescu mentioneaza ca raspunsul il poate dz
Serviciu ADPP.

Dl.Crijanovschi raspunde afirmativ.
Antevorbitorul mai intreaba - de ce suma respectiva su a|la in bugetul anului

trecut, cheltuita, in exercitiul fmanciar al anului trecut, in =-J'--*--- ^-i---=--
economici ai hotararii. Este un motiv ca hotararea respectiva sa
domnii consilieri sa voteze si sa gaseasca !mpreuna o solutie, d=
ramane soldatul, pentru ca a facut dovada faptului ca, in irezenta directoarei
economice - Tudorache Alice, a presedintei Comisiei bug

indicatorii tehnico-
pe nula. Ii roaga pe

a ramane sau a nu

:t, finante, domnii
consilieri nu au observat ca o suma cheltuita anul trecut es;e alocata din nou prin
indicatorii tehnico-economici, aprobati in sedinta din data de 31 |anuarie a.c.

Dl.Candea a crezut ca o sa fie felicitati pentru proiectul de hotarare initiat,
pentru ca dl.primar insusi a ramas uluit in sedinta anterioa^a, pupa prezentarea si
votarea proiectului de hotarare, iar domnii consilieri si-au dat seama ca au fost putin
pacaliti. Acesta este motivul pentru care au initiat proiectul de ^|otarare si pe care il
sustin. Dumnealor nu au afirmat ca soldatul nu trebuie m|ita
proiectul, trebuie respectat, dar sa fie facut cum trebuie.

Dl.primar crede ca a lamurit problema intr-o conferinti d(
a fost clar nici in sedinta trecuta de ce apare suma de 4().0
tehnico-economici aprobati de membri Consiliului local in
dumnealui a fost nelamurit in legatura cu aceasta problema, pen1fu ca nu studiaza tot
timpul cadrul legal pentru orice problema care apare in prin
Oprescu i-a spus ca este normal ca la orice lucrare sa apara in
economici, partea de proiectare si partea de executie. Partea
suma de 184.000 lei, dar nu va mai fi cheltuita, (pentru ca deja a
doar formal ca fiind continuta in valoarea totala a lucrari
candva. Prima parte de proiectare a fost realizata si platita, se
184.000 lei si ramane 137.000 lei, valoarea reala, care va fi d elt
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D-na Oprescu mentioneaza ca in Legea nr.907 se pre ;iz^aza exact structura
investitii, inclusivdevizului general, care cuprinde toate cheltuielile aferente une

valoarea de C+M. Si la celelalte hotarari de aprobare a indicatorilor este aceeasi
situatie (este o valoare mare in valoarea totala, diferenta fiind alt
proiectare, amenajari, avize).

Dl.Dragomir intreaba daca aveau voie sa angajeze chelt
indicatorilor tehnico-economici.

D-na Oprescu mentioneaza ca, deocamdata, nu s-a facu| ni
D-na Albu doreste ca d-na Oprescu sa fie lasata sa isi term|
Antevorbitorul precizeaza ca nu se stia valoarea de inves|

sa faca un proiect.
Intervine dl.Dochia care mentioneaza ca proiectul a fos| ap

bani in buget).
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectuluiA WAAU1 t+ WU. Ait* AAAt4-i tJW*AAt VAAtJV/V*tAi r AAX*^,A ^lAJlV/M I^A V/AWV^V+AMi V4

la vot si este respins cu 9 voturi pentru (dl.Ionita, d-m
de

dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, d-na Lupu, dl.Duran,
(dl.Pitigoi si dl.Panescu) si 8 voturi impotriva (dl.Dochia,
dl.Cercel, d-ra Topala, d-na Albu, dl.Fratila, d-na Clinciu).

Ultimul punct (nr.l6) inscris pe ordinea de zi este

cheltuieli, inclusiv

|iala fara aprobarea

io cheltuiala.
ne fraza.
tie. Trebuia cineva

'obat in buget (erau

hotarare, se supune
Frincu, dl.Candea,
l.Dima), 2 abtineri

dl.Bondoc, dl.Enache,

htrebari, interpelari,
diverse.

Dl.Dochia cere permisiunea sa se retraga de la lucrarile sedintei.

care face cunoscut
S'jva Camp SRL (au

oreste sa acceseze

Se ia o pauza.
Se reiau lucrarile sedintei, dandu-i-se cuvantul d-lui F

faptul ca domnii consilieri au primit o cerere din partea S.C
achizitionat fosta baza de tenis a societatii Fibec), societate care
fonduri europene pentru modernizarea bazei. Rugamintea durrdiealor (exprimata si
intr-o sedinta de comisie comuna, la care au participat mai mul|i consilieri) este ca
domnii consilieri sa-si dea un acord de principiu, in sensul de a racunoaste ca ceea ce
vor sa realizeze prin proiectul european este de interes local. Ace >t lucru i-ar ajuta sa
obtina doua puncte in plus, la proiectul pe fonduri europei
implicarea administratiei locale in acest proiect este decat
principiu si nu costa nimic administratia. Ii roaga pe domn
societatea.

Dl.Dragomir pleaca de la lucrarile sedintei.
D-na Lupu este de parere ca dumnealor, in calitate de co

sa constate o stare. Nu stie daca Consiliul local poate sa acord
Dl.Fratila mentioneaza ca societatea doreste un acord

Consiliul local sa fie de acord cu proiectul pentru ca este
primeasca in schimbul acestui document doua puncte in plus.

Dl.primar mentioneaza ca nu a participat la sedinta
urbanism si cultura. Acum a vazut cererea, aceasta este adres ati
se bucura ca cineva doreste sa reia "activitatea sportiva" de ;ignment in acea zona.
Acolo exista un restaurant, o baza sportiva care functiona si era
pentru Municipiul Campina. Acolo se organizau campionate ie t
vede terenurile de tenis cu iarba si cu buruieni pe ele, i se pare
dezolanta. Se bucura foarte mult ca cineva doreste sa realize;;

:. Mentioneaza ca
forma avizului de

onsilieri sa sprijine

isilieri nu pot decat
i aviz de principiu.
principiu prin care
interes local si sa

3misiilor reunite -
Consiliului local si
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hotel. Isi reaminteste ca in campania electorala din 2008, isi prc
Primaria si Consiliul local, un hotel. Iti imaginase vis-a-v|s,
Scoala de Politie, cu fata catre Lacul bisericii. Si acest hotel, d;
pare ca ar fi foarte bine sa existe, pentru ca orice extinder
importanta. Banuieste ca se intentioneaza si reluarea a<btr
utilizarea terenurilor, nu desfiintarea lor.

Dl.Fratila afirma ca nu se pune problema desfiintarii activi
Dl.Primar, continua si spune ca nu stie, din punct de v

poate sa dea Consiliul local si daca este prins intr-o strategi
Personal, i se pare ca este o investitie in plus pentru Municipiul
de atractie.

Dl.Olarasu precizeaza ca este o noutate si pentru
primita astazi, dupa-amiaza (n.r. 26 februarie a.c.) si consicera
avizul in vederea incadrarii intr-o strategie de dezvoltare loca a,
in momentul actualizarii strategiei existente.

Dl.Enache precizeaza ca a participat la sedinta comis
Consiliului local si doreste sa faca un apel la domnii cons
comisie fac parte), in sensul ca subiectele puse in discutie
foarte interesante. O strategie care priveste comportamentuj t
turistica a Campinei, exista, produce, are efecte, sunt legat
afaceri. Cei care au hoteluri, restaurante, deja incep sa prive
administratia ar putea avea castiguri evidente prin partic
comisiilor, care nu au aspectul sedintelor Consiliului local.

Reaminteste ca o sa fie alegeri parlamentare si doreste o
administratiei asupra modului in care arata orasul (panourile
de pe B-dul Carol I care arata localitatile de la nord la sud -
rugina; in zona cinematografului este daramata o cutie a unui

Dl.viceprimar mentioneaza ca, asa cum a spus si dl.p:
coi

>usese sa realizeze,
e un platou langa
a se realizeaza i se
bazei sportive este
tatii sportive prin
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istic si dezvoltarea
i intre oameni de
a global si atunci,
area la sedintele

)rivire mai atenta a
)licitare, indicatorul
patele acestuia este
or de gaze).

dumnealor sunt
pentru investitii in Campina, pentru fonduri europene, peniru orce nseamna
dezvoltarea Municipiului, inclusiv pentru proiectul menticna anterior. Exista o
agenda de dezvoltare - Campina 20 1 5 - 2020, care a trecut si

In adresa inaintata de societate se mentioneaza, cite;::
Consiliul local.

daca investitia este
considerata de autoritatile locale ca poate face parte dintr-o strai
Trebuie studiata Strategia de dezvoltare pentru a vedea da
Daca este, atunci este foarte bine, daca nu este trebuie amerda
"pentru" in urgenta, inseamna niste costuri pentru strategie.
dar cu un amendament - sa nu coste nimic, daca
reactualizarea agendei, Consiliul local isi asuma sau nu si
punct de vedere legal. Aceste argumente trebuie repede rezolvat
investitorului, pentru ca termenele de depunere a documente lor
Considera oportun sa fie mandatat Consiliul local ca este de ac
adresa (se adreseaza d-lui Olarasu), urgent, in care sa i| s
favorabil, in conditiile legale, cu o fundamentare urgenta.

Dl.primar precizeaza ca exista o strategie de dezvolt
Campina despre care nu prea s-a discutat. Aceasta strategi
infiintat Centrul de Informare Turistica si considera ca ar f
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strategia. Cu siguranta in strategie scrie ceva despre dezvolt
Doamna care a realizat strategia, cu siguranta a scris ceva
agrementului legat de sport, cazare, s.a.m.d. Se poate discuta
aceasta strategie care a facut obiectul unui proiect cu
Centrul de informare turistica) si o sa vada ce scrie Stn
turismului.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca se poate
neaparat sa se dea un acord sau aviz) Tn sensul in care se solii
ca acest proiect poate face parte din Strategia de dezvoltare
identifice in strategie partea referitoare la turism sau la
Societatea nu solicita un aviz sau un acord.

Dl.Enache mentioneaza ca trebuie sa fie deschisi pentru
D-na Lupu precizeaza ca trebuie sa li se raspunda cat
Dl.Fratila se refera la faptul ca trebuie sa se consulte

au fost consultate niciodata pana acum. Se spune ca sunt
parteneri privati. Daca se cauta in toate strategiile si se da un
trei saptamani, crede ca societatea nu mai are nevoie de
trebuie doar un raspuns prin care sa i se spuna ca Consiliul
proiectul si ceea ce vrea sa realizeze este bine pentru ora;
primeste doua puncte.

D-na Albu se adreseaza d-lui Fratila, precizand ca
dau orice aprobare. Problema este ca trebuie sa-i foloseasca.
europene stie ca nu este simplu. Consiliul local da un raspuns
foloseasca. Aceasta adresa trebuie sa corespunda acelui dezid
ca este de interes. In Consiliul local este dl.Duran care est
europene. Dumneaei stie ca sunt foarte stricti. Documentele
anumit fel si nu este asa simplu cum i se pare d-lui Fratila,
Ca sa-i foloseasca, normal ar fi fost, cine se ocupa de proiect
vina la sedinta Consiliului local, sa sustina proiectul si sa sp
ca sa-i foloseasca si sa primeasca doua puncte, trebuie sa

Dl.Fratila intreaba cu ce incurca daca Consiliul local <
si dl.Abagiu se duce la d-na secretar Moldoveanu si stabilesc

D-na Albu mentioneaza ca acest lucru l-a propus toata
sa se procedeze astfel. Sa se gaseasca solutia cea mai b
persoanei respective raspunsul.

Dl.Fratila mentioneaza ca stie cel putin 3 cazuri in car
Campina, au solicitat un minim de ajutor din partea autor
primit raspuns deloc.

D-na Lupu precizeaza ca dl.Olarasu impreuna cu d-na
cu aparatul de specialitate vor face de urgenta un raspuns
conformitate cu solicitarea si cu legea, daca se incadre
dezvoltare locala.

Dl.Duran mentioneaza ca textul adresei nu face diferen
ca si document sau o strategie a primariei, in sensul ca dore
respectiva si este bun proiectul. Dupa parerea dumnealui, dl
vina la sedinta (sau cel putin consultantul dumnealui) si sa
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ita - daca se considera
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mcadreaza proiectul, astfel incat cineva din primarie sa citeasca
Daca se doreste sa se rezolve repede aceasta problema, sa f
vina cu consultantul si sa fie vazut ghidul solicitantului.

Dl.primar considera ca daca cineva doreste sa se faca o
mai devreme cu solicitarea, nu in ziua sedintei Consiliului loc
ca este de acord si ca i se pare o idee exceptionala, Consiliul 1
este de acord. Doreste sa-si spuna punctul de vedere, ca prim^r
se da o hartie in care se spune ca dumnealor sunt de acc
fmantare europeana, nu are nicio valoare. Daca se spune in
unui astfel de spatiu este inclusa in Strategia de dezvoltare a
in strategia de dezvoltare a turismului, este cu totul altceva, e
scrisorii pe care Consiliul local o da.

Dl.Candea considera ca in aceasta sedinta, dumnealor
acord ca executivul, in termen de 5 zile sa dea raspuns conf0rm
sa-l faca.

D-na Albu propune sa se supuna la vot ca domnii con:
sa nu mai existe suspiciuni.

D-na Lupu este de parere ca executivul sa faca demersu|ril
cu dl.Abagiu.

Dl.Dima mentioneaza ca a fost demarata procedtm
mandatului dumnealui de consilier local din cadrul Consiliului
Campina. Nu stie daca este ultima sedinta, dar multumes
pentru faptul ca a fost ajutat sa deruleze unele proiecte prin
culoare in plus Campinei si sa se dezvolte niste activitati
in oras. Mai avea cateva proiecte, chiar saptamana trecuta, a p
incerca aderarea la o asociatie ALZIAR (Asociatia Localitatil
de Arta din Romania). A prezentat la sedinta comuna un
studiu amanuntit al activitatii asociatiei ar merita aderarea, dz
nu mai doreste sa dezvolte activitatea.

Totodata asigura Consiliul local, ca daca, vor consider;
la care a lucrat (nu costa mult din bugetul Campinei) sunt de
continuare, fara niciun fel de conditii materiale. Multumeste
doreste succes in continuare.

Dl.primar doreste sa explice de ce a retras proiecti
aprobarea costului mediu lunar de intre^inere a persoanelor b
sociale ale Centrului Rezidential de Asistenta si Reintegrare
Fara Adapost Campina, pentru anul 2019.

A analizat impreuna cu colegii dumnealui cuantumul
foarte mare. Cuantumul a reesit obiectiv din cheltuielile efe
Centrul rezidential.

Concluzia a fost urmatoarea: cuantumul este mare
9 internati (beneficiari), in fiecare zi (media in anul 2018).
este de 20 de persoane. Daca ar fi fost mai multi internati, ci
mic. S-a facut comparatia cu cuantumul taxelor care
rezidentiale private din Campina si din alte localitati si s-a
foarte mare, fata de centrele existente. Concluzia a fost ca

pentp
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din aceasta cauza (cheltuielile totale care sunt aproape acele^s
mai multi sau mai putini) duc la un cost mare. Au calculat
au impartit la 18 persoane si a rezultat 1.600 lei. Ca urma
secretar Moldoveanu, s-a consultat cu colegii dumnealui si s-1 h
eficientiza centrul. De exemplu, ieri s-a primit o scrisoare ie
care, in cadrul strategiei de combaterea violentei domestice, >o
gazduirea in centrul rezidential a unor persoane, in cazul in
traumatism. Se poate face o colaborare cu Breaza, Banesti sau| C
la centru persoane si din alte localitati, intr-un anumit
libere, iar primaria "x" sau "y" care aduce un beneficiar sa co
Consiliul local o stabileste, lunar, pentru beneficiarii respec
reduc cheltuielile si centrul va fi utilizat eficient. Pentru ac
proiectul de hotarare. O sa se analizeze si propune (domnii
propuneri), sa se lase o rezerva de 2-3 locuri pentru oamenii str
iar restul locurilor sa se ofere localitatilor din jur, in ordinqa
pentru Campina.

.̂ i

Ii invita pe domnii consilieri, maine, ora 12,00 (n.r.27 f b r
Tehnologic Constantin Istrati, pentru semnarea contractului d
fonduri europene, a cladirilor aferente liceului, situat pe str.G
dl.director Musat din partea ADR si ii invita si pe domnii
aceasta ceremonie.

Dl.Ionita mentioneaza ca a fost luat prin surprindere d<
A fost o discutie la nivelul biroului local, urmeaza o discMe
politic teritorial, o analiza a ceea ce s-a intamplat, dupa care urn
votului urmeaza intocmirea multor hartii, de la Institutia Prei
procedura de durata.

yv

In alta ordine de idei, dl.Ionita intreaba ce se inta|mi
Campina, pentru ca este dezamagit de faptul ca nu se termina
doreste sa explice ce s-a intamplat cu proiectul de hotarare privi
nr.5/2019 pentru ca si dumnealui a fost initiator. Nu ii place sa
de la oamenii din tara si sa i se spuna ca, la Campina, consilie
mutarea unui soldat, care costa 180.000 lei. Problema este ca
consilieri au votat, gandindu-se ca se voteaza niste indicator
fiecare data, dupa care urmeaza licitatia. Se stie ca valoares. ir
mare, iar realizarea mai mica. Dupa ce a votat a aflat ca o par
dupa care o alta parte de bani s-a negociat si urmeaza sa se de

Crede ca a vrut sa se transmita oamenilor ca vor sa dinhin
nu se mute soldatul. Daca majoritatea a considerat ca asa e
bine, sa se mearga pe preturile respective.

Referitor la ceea ce a spus d-na Albu - precizeaza ca
schimbat legea si ar trebui sa se mai informeze.

S-a dus sa vada niste lucrari facute prin Campina, c^re
cateva luni de zile. Cu privire la parc, intreaba cat sunt pe
lucrare, in acest moment?

De asemenea, intreaba ce se intampla cu lucrarile qel
scarile au fost reparate cu vopsea (nu stie daca asa se repar;
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skatepark, explicatia pe care a mteles-o dumnealui a fost c
umflat betonul. A sunat pe cineva care se ocupa de skatep;
acestea nu se pune beton. Ca sa fie o suprafata lucioasa se pun

Dl.primar mentioneaza ca pentru primele doua puncte
o sa raspunda dl.viceprimar Pitigoi. Pentru skatepark o sa d
pentru ca este o lucrare de investitii. Ramane din ce in ce ma
sedintele Consiliului local. Acum se constata ca proiectul nu
ce nu vor sa vada cand se voteaza indicatorii tehnico-eco
lucrare. Domnii consilieri au dreptul sa se duca la Biroul i
studiul de fezabilitate si sa se uite ce lucrari cuprinde: betoan
sa mentioneze, ca un specialist pe care il cunoaste spune ca
betoane. Dupa ce se realizeaza proiectul si se inaugureaza l
nu trebuia sa se puna betoane. Aceste probleme sa nu fie r
care apar, ci inainte de executia lucrarii sa se vina cu su
garantie si s-a transmis adresa catre executant ca aceasta sa
A constatat si Politia locala ca suportii metalici nu sunt
suruburi. O sa se faca o adresa executantului sa prinda be
prinsa putin.

S-a putut vedea ca la Parcul Soldat a venit o firma, la
la alta lucrare nicio firma. Nu prea au de unde alege ca inaint

Dl.viceprimar precizeaza ca nu a inteles intrebarea d-
parcul soldat.

Dl.Ionita precizeaza ca exista un termen pentru termina
Antevorbitorul precizeaza ca pana la 15 martie, con

lucrarile. Se poate incepe mai devreme daca vremea o p
lucrarile, merg impreuna si vorbesc cu constructorul,
termina lucrarea, ca sa plateasca mai putine penalitati.

Se refera la subiectul privind scarile, precizand ca
O ^

patru zile au fost -10 si a nins doua zile. In momentul ca
semnalata pentru trei trepte din totalul de 240 trepte, ai
constructor, a fost chemat in garantie, specificand ca la moni
va permite se va remedia problema. Ce a facut constructorul i
poate garanta este ca undeva in luna iunie, ii poate invita
vada impreuna scarile, pentru ca, fIra sa mai coste nimic, pe
le va repara, pentru ca ii va permite vremea.

D-na Albu precizeaza ca se infiinteaza niste institutii in
local. Exista un club sportiv care a produs scandal in Consi
dumneaei se gandeste, daca este o coincidenta, in sensul ca
despre club, nu s-a mai intocmit niciun raport, de la momer
Consiliul de administratie. Intreaba daca mai exista ace
activitate, daca a platit cheltuieli de judecata sau a fost exclus
prezentat un raport pentru a fi actualizate informatiile despre

De asemenea, exista si un Club al pensionarilor. Nu st
cum il administreaza. Niste colege pensionare, ca si dumneae
pensionarilor, sa se inscrie in acest club unde se plateste
Clubul organizeaza excursii, petreceri lunare, acesta fiind clu
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la Caminul Liceului Tehnologic C.I.Istrati. A stat de vo b
primarie care i-au spus ca cine a fost responsabilul clubului s
si nu mai lucreaza. Este un anumit mod de lucru, in sensul c
de catre o persoana, se inchide la sfarsitul programului de ca
membri ai clubului, pensionari, dar nu se plateste nimic. Dor
explicatie - cine face inscrieri in incinta Clubului pensiona
unde merg cei 5 lei din cotizatia pe care o plateste.

A auzit pentru ca a intrebat, ca sunt doua agentii si
Minculescu pentru Clubul pensionarilor. Intreaba daca pri:
spatiu din Clubul pensionarilor, unei Asociatii de pensionar
gratuita o incapere din club? Daca s-a inchiriat, s-a dat in f(
facut o intelegere ar trebui sa fie scrisa, nu verbala. Ir
regulament al clubului pe care aceasta asociatie trebuie sa-l
impotriva ca acel club sa gazduiasca intr-o incapere o asocia
si care sa respecte un regulament. Daca acele persoane au fo
s-a spus ca se inscriu in Clubul pensionarilor care este infiin
ce inteleg ceilalti oameni?

Dl.primar doreste ca cei care fac parte din Consiliul
verifice ce se intampla acolo.

Are si dumnealui o informatie din partea unui cetates
putut sa se duca sajoace fotbal pe terenul de fotbal sau sa i
Crede ca ar trebui sa existe un program dupa regulamentul at|ro
cu publicul si cine doreste poate sa se duca sa joace fotb; 1
informatiile gresite sa fie verificate, inclusiv la bazinul de ir ot.
este programul cu publicul, daca nu cumva s-a restrins foarte rnu

Referitor la Clubul pensionarilor, acesta este adminis
consilierul primarului, pentru ca administratorul cooptat (dokm
biblioteca engleza la Casa Tineretului), a fost rugata sa
pensionarilor pentru a nu mai fi angajat altcineva. Cat timp d an
munca suspendat, l-a rugat pe dl.Dula sa se ocupe de acest q ul
organizeze o sedinta a Comitetului director (care nu s-a mai
sa se analizeze problemele prezentate.

Din cate cunoaste dumnealui, singura institutie care are
pensionarilor este CAR-ul pensionarilor, pentru care exista u
biblioteca. Poate sa vina si sa aiba activitati de toate felurile (
o activitate medicala pentru pensionari, gratuita).

A auzit si dumnealui ca este o asociatie a pensionarilor
pensionarilor. Nu este o asociatie cu care sa avem un protoc
documente, de catre primarie. Pur si simplu au venit pensior^an
sa intre la Clubul pensionarilor. A auzit ca aceasta asociatie
l-a rugat pe dl.Dula sa supravegheze situatia. In I
pensionarilor se mentioneaza ca este interzis sa se desfIso
acest club. De asemenea, cine vine la Clubul pensionarilor v
sa plateasca niciun leu.

Daca se infiinteaza o asociatie si doreste sa ia o co
dl.Dula sa-i invite in alta parte. Nu abuzeaza nimeni de Clubi
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este un club pentru pensionarii care doresc sa-si petreaca tim^u
cladire pusa la dispozitie de catre Consiliul local.

Dl.Dima doreste sa explice pentru ca face parte din Aso
Campina, care este o filiala a Federatiei Nationale a PensionJari
statut se prevede clar ca nu se face politica si asigura Co
asociatie nu se face politica. D-na Minculescu a fost aleasa p
si se ocupa de partea organizatorica a activitatilor asociatiei
an, iar activitatea pensionarilor este liber consimtita. Se in
saptamana, martea sijoia, de la ora 11,00 la ora 12,00, pentrji
celor care fac parte din asociatie, despre activitati, respect
analize gratuite, care se desfasoara cu sprijinul Federatiei N;
din Romania. Parerea dumnealui este ca nu deranjeaza si
indus ideea ca acolo s-ar consuma bauturi alcoolice. Acest
Faptul ca asociatiile doresc sa se mtalneasca o data pe
aniversatii lunii respective, dar nu acolo, la un local, consid
placuta si o informatie care a fost perceputa gresit.

Dl.viceprimar Pitigoi mentioneaza ca dl.Dima confiim
intalneste clandestin intr-o locatie gratuita pentru toti pension

D-na Albu mentioneaza ca asociatia nu trebuie desfiint
excursii, petreceri, sa aduca pensionari la Clubul pensionariL
sa aiba un sediu, unde cheama oamenii sa se inscrie, le ia cc
data pe luna, pe saptamana de activitatile urmatoare. Nu se f<
asociatie, in spatiul clubului. De aici si confuzia si suspiciui
ca s-ar putea sa existe ceva. Se creeaza o confuzie, voit.

Dl.Dima intervine intreband - celor carejoaca in locati;
ce li-i se poate spune?

D-na Albu spune ca sunt pensionari si acesta este sco
insa are si alta activitate. Asa cum ii duce in excursie, asa
duce la Clubul pensionarilor al Primariei si fac niste activi
sa-i duca acolo, asociatia trebuie sa aiba un sediu si omul sa
acesteia, nu la Clubul pensionarilor.

Daca i se inchiriaza, daca i se da gratuit in administrar
usa denumirea: Asociatia x - Filiala Campina si omul stie unc

Dl.Dima spune ca este eticheta pusa pe usa si ii asigura
o sa faca demersuri ca sa intre toata activitatea in spiritul celo

D-na Albu mentioneaza ca poate asociatia ramane aco
stie cui se adreseaza.

Dl.Enache precizeaza ca de o luna de zile merge la
saptamana si a luat cuvantul ca sa stie lumea ca nu este un pei
pensionarilor la club. O sa discute cu dl.Dula si nu o sa mai i
legitimatie de pensionar.

Dl.Fratila precizeaza ca s-a facut referire la o entitat<
membru in Comitetul director al clubului sportiv. O sa
Comitetului director si o sa se analizeze ce s-a intamplat pe te

Ce se intampla la bazin (dl.primar are o sesizare - <
inchide bazinul), o sa se analizeze, o sa fie intrebat prese
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a

raportul pe care l-a dat sau nu l-a dat. Cu privire la raport, o s
raport amanuntit si de la alte institutii care sunt in subordin
Serviciul piata a dat un raport, dar nu atat de amanuntit, cum si-
si altii. S-au primit sesizari ca anumite spatii din piata
preferentiale pentru anumite societati. Nu stie daca este ac
verifice despre ce este vorba.

Aduce la cunostinta domnilor consilieri ca cele doua cdmi
initiat o discutie referitoare la parteneriatul public-privat si la
paragina (ale administratiei publice locale). Aceste terenuri
pot investi in ele.

Sedinta a avut loc cu doua saptamani in urma, unii dim
invitatiei si ii asteapta si pe ceilalti consilieri care nu au part
cand se va trece la concrect, cu doua propuneri si anume: sa s
necesare pentru strandul de la Casa Tineretului si pentru mod

,̂

bulevard. Ii asteapta pe domnii consilier la ^edinta care va avea l
D-na consilier Lupu se refera la sedintele respective, ir

are o rugaminte, ca initiatorii acestor discutii si comisii
desfasoare sedintele la o ora la care sa poata ajunge si ceilalti

Dl.Fratila spune ca se vrea sa fie invitati si r<
specialitate al Primarului care de obicei au programul pana la t>re

D-na Lupu considera ca intelegere crede ca va fi, ca
multi membrii ai Consiliului local.

Pentru ca la sfarsitul saptamanii acesteia incepe calendar
consilier Lupu doreste sa le ureze tuturor doamnelor si domn
multa sanatate, o primavara frumoasa, sa fie apreciate si iubit^

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-:
sedinta inchisa.

Drept pentru care s-a mtocmit prezentul proces - verba

repreze nt

Presedinte de
Consilier

d-na Lupu LiV

e<

Io

edit.I.G.
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