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ordinara
pozi^ia nr

Astazi, data de mai sus a avut loc
Municipiului Campina care a fost convocata prin Di
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin$ei au fost conduse de dl.consil
ele fiind prezenJi 18 consilieri din totalul de 19
Elena).

La lucrarile acestei $edin{e au participat: d
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioa
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena -
d-na Tudorache Alice - Director Directia
Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef
contabilitate, dl.Crijanovschi Grigore - Sef Serv
public si privat, d-na Caliman Didona - Arhitect s
executiv juridic, d-na Dumitru Adina - director Din
Mihaela - sef Serviciu asistenta sociala si autoritate
sefBirou pentru situatii de urgenta civile, dl.Badules
al Municipiului Campina, d-ra Bumbacea Ioana si
Primar, dl.Nistor Marian - director Serviciul Public
Pietei Centrale Agroalimentare Campina, reprezent;
locuitori ai Municipiului.

Dl.presedinte al sedintei ii da cuvantul d-
pentru a supune la vot procesele verbale.

D-na secretar Moldoveanu supune la vot
urmatoarelor sedinte:

- sedinta ordinara a Consiliului local desfasura
!ntreaba daca sunt propuneri de modificari, compl
discutii, se supune la vot procesul-verbal si este
consilier Petrovici Mihaela si dl.consilier Duran
supus la vot procesul - verbal).

- sedinta extraordinara a Consiliului local de
2019. Intreaba daca sunt propuneri de modificari,
nu sunt discutii, se supune la vot procesul-verbal si
(D-na consilier Petrovici Mihaela si dl.consilier Du
cand s-a supus la vot procesul - verbal).

D-na consilier Petrovici Mihaela este prezenta
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Presedintele sedintei intreaba daca sunt moc
ordinii de zi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi,
pentru. (Dl.consilier Duran Andrei nu a fost prezent
ordinii de zi).

D-na secretar Moldoveanu aduce la cunostint
de specialitate ale comisiilor de specialitate sunt f;
proiect de hotarare, unde raportul Comisiei buget, fi
cu doua voturi pentru si doua abtineri.

Se trece la discutarea primului punct inscris
hotarare privind modificarea si completarea
nr.l29/25 septembrie 2018 privind aprobarea o
func(ii al Aparatului de specialitate al
precum si cele aIe institutiilor cu sau fara person
Consiliului Local.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de
Laurentiu, care precizeaza ca proiectul de hotarare a
ca s-a primit scrisoarea nr.684/21 martie 2019
Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroa
vorba de situatia economica a Serviciului piata si are
proiect.

Prin aparitia Legii nr.l53/2017, Serviciul piati
de hrana si tichete de vacanta salariatilor. De
salariale conform unor hotarari judecatoresti defmitiv
nivelul institutiei, estimate pentru anul 2019, se ridi
reprezentand aproximativ 78% din totalul cheltuielilo

Costurile cu personalul vor creste in fiecare an
nr.l53/2017, dar si odata cu cresterea salariului
suma de 2.500 lei, in anul 2022. De asemenea, pe ro
un nou dosar pentru drepturi salariale care ar putea

Daca Serviciul piata face o estimare a cheltui
2019, rezulta un deficit de aproximativ 300.000 lei.

Vorbitorul doreste sa faca o scurta expunere:
facut un control la Serviciul piata (face control de au
structura primariei, cu sau fara personalitate juridica)
local, a aparut o pierdere pentru Serviciul piata,
anul 2019, dar nu foarte mare. Compartimentul
Serviciul piata sa incerce sa eficientizeze buge
cheltuielile sa fie egale cu veniturile, sa nu se
piata fiind autofmantat integral din veniturile proprii.

De asemenea, Directia economica (tot la
verificare si a propus acelasi lucru (Serviciul pk
activitatea), iar dupa o discutie cu dl.Nistor Marian
scrisa, de reducere a personalului, cu patru persoane
de intretinere si un post de ingrijitor).
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Urmare a acestor reduceri se impune si transformarea
venituri in consilier venituri.

In acest caz, situatia economica a Serviciului
ca a fost licitat Corpul C2, in urma scaderii tarifului
si s-a inchiriat tot Corpul C2, acesta fiind in curs
vanzare), Serviciul piata ar aparea cu un buget echi
venituri suplimentare si nici deficit). Este o situatie tuna pentru bugetul anului 2019
(fiecare localitate incearca sa gaseasca o solutie pentru buget) si avand in vedere:
cheltuielile salariale mari pe care le are fiecare primarie in acest moment (fiecare
primarie a marit salariile in 2017, marirejustificata p
mici), Hotararea Guvernului conform careia trebuie sa se acorde indemnizatie de
hrana, tichete de vacanta catre fiecare angajat, este exident ca cieltuielile salariale au
crescut.

De asemenea, printr-o transformare a formulei

sa se primeasca 60%
intra in sarcina primariei, desi anul trecut si in
defalcate din TVA. Acum, o parte intra pe impozitul 3e venit (c
din impozitul pe venit, care se realizeaza in cadrul Municipiulu| Campina).

Aceste cheltuieli vor fi mari si pentru asistentii persopali avand in vedere
faptul ca trebuie sa li se acorde si lor in acest an indemnizatii
vacanta. Spune acest lucru ca sa demonstreze domnilor cons
cresc foarte mult, dar cheltuielile cresc si astfel se in
bugetului pentru anul 2019. Niciodata nu s-au gar
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(un solici
de a-si organiza activitatea de
ibrat, dar

ant a castigat licitatia

la limita (nu va avea

ln faptul ca salariile erau foarte

de venituri, asistentii personali
lti ani erau finantati din cote

de hrana si tichete de
lieri ca veniturile nu

dezvoltare pentru ca sunt servicii publice obligatorii.
,̂

In aceasta situatie, fiecare economie si fiecare suma care nu se acorda este
.̂

importanta. In acest sens a purtat discutia cu dl.Mar|ian Nistor^, daca Serviciul piata
poate sa devina eficient.

Intr-o discutie avuta cu cateva zile in urma,
consilieri, s-a gasit o alta solutie si anume: daca

ampina dificultati la intocmirea
dit sa renunte la sectiunea de

pnmaria
cu dl.Marian Nistor si cativa

ajuta Serviciul piata,
temporar, pentru realizarea unei mici investitii (rualizarea anei parcari in zona
bazarului), in acest fel s-ar obtine venituri imporiante, iar sumele obtinute din
exploatarea parcarii vor fi grevate de acel 50%, care trebuie sa-l dea Serviciul piata
catre primarie, asa cum da fiecare institutie subordonata Consiliului local.

De asemenea, sa se subventioneze partial Serviciul piata pentru a-i acoperi un
deficit mic si sa fie ajutat sa realizeze investitia (transform^re, reparatie, pentru
organizarea parcarii).

In acest caz, Serviciul piata devine eficienj si poate sa se gandeasca la
investitii mai mari, cu fonduri europene, pentru acel proiect care l-a imaginat si care
va cuprinde toate imobilele cedate Serviciului Piata, spre admir|istrare.

,̂ *

In aceste conditii, retrage proiectul de hotarare si o sa propuna intr-o
sedinta viitoare modificarea sursei de fmantare pentru Serviciul piata, in sensul ca va
rezulta o fmantare partiala cu subventia (doar p^ntru acoperirea deficitului si
realizarea parcarii). Ulterior se poate modifica din npu forma de fmantare (dupa ce
serviciul devine eficient), catre o autofmantare totala. I se pare
buna si asigura dezvoltarea activitatii Serviciului piata si p^nerea acestuia intr-o
situatie de eficienta economica.

ca este o solutie mai



Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi
stabilirea unor masuri organizatorice pentru asig
m cazurile de violenta domestica, semnalate la

Ia cuvantul initiatorul proiectului de
Laurentiu, care mentioneaza ca este un proiect d
modificarii legislatiei, in sensul ca se pot lua masur
cazuri de violenta domestica.

Interventia de urgenta se realizeaza de cat:
reprezentanti ai serviciului public de asistenta sociala

!n vederea asigurarii eficientei, operativita
priveste interventia de urgenta in cazurile de violent^
responsabilitatea de a organiza, coordona si sprijin
perspectiva alocarii tuturor resurselor umane,
interventiei de urgenta. In acest sens, prin hotarare^
echipei mobile, alcatuita din reprezentanti ai SPAS,
unor reprezentanti ai politiei locale, serviciului
comunitara, oricaror alti specialisti din cadrul
diferitilor furnizori privati de servicii sociale, vo
servicii sociale la nivelul Municipiului Campina si
subordonati unor institutii publice; exista chiar
care pot fi cooptati si atrasi in sprijinul echipei mobil

Trebuie sa se desemneze un coordonator
asistenta sociala pentru monitorizarea si conducerea;

Avand in vedere aspectele mem:ionate anterior
prezentului proiect de hotarare, care cuprinde:

- componenta echipei mobile pentru
domestica la nivel local, din care propune sa faca

- reprezentanti ai Directiei de Asistent^
prin Dispozitia nr.l44/l martie 2019 (sunt angajatii

- un consilier juridic din cadrul
Municipiului Cimpina-membru, desemnat de Setu|l
internanr.4700/28.02.2019;

- un reprezentant al Politiei Locale
Directorul executiv al Directiei Politia Locala|,
70822/13.03.2019;

- voluntari.
Coordonatorul echipei mobile, propune sa fie:

care are functia de Director executiv in cadrul D.A
asupra intregii activitati.

Stabilirea modului de alocare a mijlocului de
de transport asigurat de Politia Locala Campina,
membru, propus de dumnealui, care va fi si seful de
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este proiect de hotarare privind
irarea in

nivelul Mun
hotarare, dl.p

hotarare
i mult ma

re echipa

care

erventiei de urgenta
cipiului Campina.
imar Tiseanu Horia
aparut ca urmare a
rapide in cazul unor

mobila alcatuita din
(SPAS).
ii si pennanentei in ceea ce
domestica, consiliile locale au
activitatea echipei mobile din

materiale si financiare necesare
consiliuui local, componenta

poate fi extinsa prin includerea
public d2 asistenta medicala

apa^atului prcpriu, reprezentanti ai
untari etc. (exista furnizori de
a altor localitati, care nu sunt

fura|izori privati de servicii sociale,

o.
din cadrul

uctivitatii.
r, dl.prirr

inten^entia in
pale:

serviciului public de

ar propune adoptarea

cazurile de violenta

7 membri, desemnati
de asistenta sociala);

Sociala-
Sierviciului
E>irectiei |uridice a Primariei

serviciului juridic, prin nota

Campina-membru, desemnat de
conforrh notei interne nr.

d-na Du
S si are o

va avea
chimb.

proiect^lui de hotiirare
pentru)

vot a proiectului

mdtru Mihaela-Adina,
privire de ansamblu

transport | se face cu un mijloc
si un reprezentant -

, se supune la vot
(Dl.consilier Duran

i de hotarare).



Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea PIanului de analiza si acoperire ^ riscurilor al Municipiului
Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotaiare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca Prefectul Judetului Prahova a aprobat schema cu
riscurile teritoriale ale Judetului Prahova, documeit care sta la baza elaborarii/
actualizarii/ aprobarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR).

Documentul este foarte important pentru ca orevede toate riscurile posibile
pentru Judetul Prahova, dar si pentru fiecare localitat<:.

fn data de 18 martie 2019, PAAR a fost analizat in sedinta Comitetului local
pentru situatii de urgenta, tinandu-se seama de Structara - cadru prevazuta in Ordinul
nr.l32/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza
acoperire a riscurilor $i a Structurii-cadru a Planalui de a:ializa $i acoperire a
riscurilor.

Comitetul local pentru situatii de urgenta este
baza aparitiei unei situatii de urgenta. In cadrul apar
un comitet operativ compus din reprezentanti ai

organismtl care se va intruni in

intalnesc de urgenta la primarie, iar acesti reprezentanti ai comitetului operativ,
printre alte activitati urgente, convoaca Comitetul local pentru <iituatii de urgenta.

Comitetul local ia hotarari pentru rezolvarea problemelcr. Aceste hotarari pot
fi de mai multe feluri: de mobilizare a unor forte
evacuare. Poate stabili propuneri pe care le comunica Cqnsiliului local si tot
Comitetul local de urgenta poate convoca Consiliu

tiei situat
aparatului

ilor de urgenta exista
primarului, care se

n anumite zone, de cazare, de

local, de indata, pentru a lua
hotarari.

De asemenea, Comitetul local comunica de vkrgenta sit|uatia locala, in cazul
unui dezastru si poate propune Prefectului sa stabileasca starea

Comitetul local de situatii de urgenta este cheia
respective si pentru functionarea acestuia trebuie sa se aprob^ Planul de analiza si
acoperire a riscurilor, pe care acest Comitet local l-a nprobat.

D1. Enache precizeaza ca au ocazia sa discute despre posibilitatile de aparare a
cetatenilor orasului in caz de urgenta. Zilele trecu e s-a dis

de alerta.
rezolvarii problemei

sutat in presa despre
adapostul care are acces spre zona de coborare spre buleva^d (sub institut) si ar
trebui sa se stie despre ce este vorba, daca spatiul poate intra in proprietatea
Municipiului.

Dl.Candea propune ca din Planul de analiza, Sectiun
economica, punctul 6.8 - Turismul, 6.8.1. Zona turistica Mu:

^

alin.(2) - unde se mentioneaza: "In plin soare, pe dealu
apropierea zonei de agrement ,,Fantana cu cire$i" se gase$te ;
natural, deosebit de atractiv pentru campineni, dotat cu ca:

ea VI - Dezvoltarea
- Voila - Sotrile,

Muscel (565m), in
>atul de vacan^a, parc
;u{e din lemn pentru

cazare $i terenuri de sport (...)". Nimic din ce s-a mentionat r|u se mai regaseste in
teren. Propune sa fie exclus alineatul respectiv.

De asemenea, nu a gasit - la zona de risc, unitatea de ra
Considera ca ar trebui sa se mentioneze si acest aspect.

Dl.Tudose mentioneaza ca nu stie care e;
antigrindina. Aceasta este o unitate care ajuta in combaterea efectelor provocate de

te riscul

;hete pentru grindina.

la baza de rachete



grindina. fn ultimii 3-4 ani nu au fost pagube datorate caderilor de grindina in
Municipiul Campina, fata de celelalte localitati din imprejurimi.

Antevorbitorul precizeaza ca a depus diligente pentru
spus atunci ca stana nu se poate muta pentru ca trebaie sa se faca ceva de protectie,
pentru ca in situatia in care explodeaza proiectilul
constituie pericol pentru cei dinjur.

Dl.Tudose precizeaza ca rachetele sunt facu
incarcatura din ioni de argint care se desfac in atmosfera. Acestea au o traiectorie
bine defmita, comunicata de la Dispeceratul Nationa., in funcdb de zborurile aviatiei
civile.

Dl.Petrescu se refera la Satul de vacanta unde ^xista un camin de apa. Fiind tot
in zona, trebuie facuta o analiza mai clara.

Dl.primar considera ca observatia d-lui cons
propune sa se elimine pasajul referitor la Satul de vac

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea pr

mutarea stanei. I s-a

unt anumite bucati care pot sa

e dintr-un fel de carton si au

ilier Can^ea este pertinenta si
anta.
dectului de hotarare, se supune

la vot amendamentul d-lui Candea - eliminarea paragrafului de la Sectiunea VI -
Dezvoltarea economica, punctul 6.8 - Turismul, 6.8.I. Zona tuistica Muscel - Voila
- Sotrile, alin.(2) - unde se mentioneaza: "In plin soare, pe dealul Muscel (565m), in
apropierea zonei de agrement ,,Fantana cu cire$i" se gase$te satul de vacan^a, parc
natural, deosebit de atractiv pentru campineni, dotat cu casu^e din lemn pentru
cazare $i terenuri de sport (...)"- Cu 17 voturi pentru, amendanjentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (17 voturi pentru). (Dl.consilier Duran Andrei nu a fost
prezent la deliberarea si supunerea la vot a proiectului de hotarare).

Este prezent la lucrarile sedintei dl.consilier Duran Andrei.
Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi e$ite proiect de hotarare pentru

modif!carea si completarea H.C.L. nr.20/26 februarie 2019 referitoare la
modiflcarea si completarea H.C.L. nr.lO/31 ianuarie 2019 privind aprobarea
noilor tarife, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, beneficiarilor serviciului de
salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea,
transportul si depozitarea deseurilor.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hota^are, dl.p(imar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca prin H.C.L. nr.20/26 f<
au hotarat ca taxa pentru economia circulara, calcula

;bruarie 2019, domnii consilieri
a pentru persoanele fizice sa fie
-30iunie2019.achitata din bugetul local, pentru perioada 1 ianuarie

La baza adoptarii hotararii au stat unele dispozitii legale[ si anume Anexa 1 la
Ordinulnr.l503/2017.

,̂

In data de 27 februarie 2019 a fost publicat in M.Of. nr.l56, Ordinul nr.l49
privind modificarea $i completarea anexei la Ordinul ministrului mediului pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelcT datorate la Fondul
pentru mediu, act normativ care exclude ca si posibilitate plata din bugetul local a
contributiei pentru economia circulara.

Avand in vedere cele mentionate dl.prima:- propune modificarea actelor
administrative care reglementeaza tarifele aplicabile de la data de 1 ianuarie 2019,
beneficiarilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru
colectarea, transportul si depozitarea deseurilor, in sensul platii contributiei pentru



economia circulara din bugetul local doar pentru perioada 1 iaiuarie - 28 februarie,
iar cu data de 1 martie 2019, aceasta contributie va fi suportata de beneficiarii
serviciului - persoane fizice, prin includerea acesteia in tarif.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotapre, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotara^e privind aprobarea
inchirierii prin licita{ie publica a spatiului situat l:i etajul I al Casei Tineretului,
in suprafata de 34,54 m.p. (sala nr.ll4), avand de<tinatia de^ spatiu pentru birou
sau activitati cultural.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt menjbrii Corr|isiei buget, fmante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care precizea^a ca proi
Initial s-propus ca urmare a solicitarii Casei Tineretului.

inchirierii a doua sali, respectiv nr.204 si nr.ll4.
In sala nr.204 isi are sediul Clubul Sportiv C|ampina, r^iotiv pentru care s-a

propus Tnchirierea doar a salii nr.ll4.
Conform Regulamentului privind inchirierea piin licitatie a bunurilor imobile,

apartinand domeniului public si privat al Municipiului Campina, comisia propune ca
termenul de inchiriere sa fie de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire o singura data.

public si privat si

ectul de hotarare s-a
a solicitat aprobarea

In ceea ce priveste chiria lunara (avand in vedere adresa t
de la care s-a plecat pentru cel care a avut inchiriat spatijal, a fost de 2 (doi)
eruo/mp/luna. Daca domnii consilieri nu au nimicimpotriv;
suma de 2 euro/m.p./luna.

Pentru obtinerea documentatiei necesare prc
caietului de sarcini si 50 lei garantia de participare.

)une 50

D-na secretar Moldoveanu intreaba cat va fi taxa de partic
Antevorbitorul precizeaza ca este aceeasi suma,
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectu

amendamentul Comisiei buget, fmante si proiectul

lei.

acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi (18 voturi pentrii).
Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi e$ite proiec1 de hotarare privind

atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului

'ansmisa de dl.Buda),

propune sa ramana

lei pentru obtinerea

pare.

ui de hotarare, se supune la vot
de hotargire in ansamblul sau,

in suprafata de 84,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Drumul Taberei,
f.nr.,T31,Ccll82.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Conjisiei buget, fmante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care mentioneasa ca fata
expunerea de motive, comisia nu mai are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectu

public si privat si

de ce s-a prezentat in

ui de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind acceptarea
dona{iei propuse de catre dl.Olbojan Gheorghe, d-na Olbojan Adriana - Alina,
dl.Calugaru Corneliu, d-na Calugaru Aurelia, dl.Ion Stefan, dl.Ion Valentin,
dl.Vasilescu Constantin si d-na Vasilescu Daniela , referitoare la imobil - teren,



in suprafata de 90,00 m.p., situat m Municipiul Campina, str.Grivitei, nr.2F,

este vorba despre o
fata de 90 mp, pentru
amenajeze o parcare

Tarla 83, Parcela Cc 765, Nr.cadastral 28216.
Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Coniisiei de specialitate

amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectiamediului.
Ia cuvantul d-na consilier Clinciu, care precizeaza ca

propunere a unor proprietari din zona de a dona terenul in supr
a se amenaja o cale de acces si astfel sa permita pnmariei sa
pentru cabinetele medicale care se afla pe str.Grivitei. Odata ou amenajarea caii de
acces se vor amenaja si locurile de parcare necesare cabinetelor medicale.

Propune ca domnii consilieri sa fie de acord cu proiectul.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectujui de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, in suprafata de 1.613,00 m.p.,
situat in Municipiul Campina, str.Ecaterina Teo< oroiu, nr.35B, T 83, P Cc267,

domeniul public incu Nr.cadastral/CF 20996, in doua loturi si trecerea din
domeniul privat a unuia dintre loturi.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protecta mediului.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu, care mentioneaza ca proiectul se refera la
terenurile aflate in zona blocurilor ANL de pe str.Ec.Teodoroiu si pentru care s-au
primit cereri pentru cumpararea locuintelor respective. Astfel, pentru a putea
cumpara locuintele, oamenii trebuie sa aiba posibilitatea sa cumpere si cota indiviza
din terenul aflat sub blocurile respective, motiv pentm care se face dezmembrarea in
vederea calcularii cotei de teren, iar diferenta de suprafataramane in domeniul
public, aceasta fiind ocupata de parcari si alei pietom .le.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectuui de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect c.e hotarare privind aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniul privat si dezmembrarea imobilului -
teren, in suprafata de 512,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I,
nr.ll9, T 83, P Cc 1003, cu Nr.cadastral/CF 2535(

Initiatorii proiectului de hotarare sunt men
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protect

, in doua loturi.
brii Condsiei de specialitate
amediuhri.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu, care preci^eaza ca
motive prezentata, nu are nimic de adaugat.

Dl.Ionita mentioneaza ca nu este de acord cu| acest proiect, deoarece este o
poveste care s-a mai repetat si pentru o alta cladire. Nu este de acord cu proiectul de
hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectdlui de hot&rare, se supune la vot
si este respins cu 9 voturi pentru (dl.Bondoc, dl.Enache, d
dl.Fratila, d-na Clinciu, dl.Dima, dl.Pitigoi si dl.Panescu)
(dl.Ionita, d-na FrTncu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-r|a Petrovi
Lupu, dl.Duran) si o abtinere (dl.Dochia).

Ultimul punct (nr.lO) inscris pe ordinea de
diverse.

'ata de expunerea de

.Cercel, d-ra Topala,
8 voturi impotriva

;i, dl.Dragomir, d-na

zi este intrebari, interpelari,



asemenea

mtalnire

ru

mentioneaza ca

Dl.Fratila informeaza Consiliul local cas

discutiile pe marginea subiectelor privind moderniza
Culturii, strandul de la Casa Tineretului (a inteles ca
pentru hotelul de la Casa Tineretului). De
amplasa terase in zona bulevardului.

Ii invita pe domnii consilieri sa participe la
In alta ordine de idei, ii reaminteste arhitectului

o schita privind modernizarea zonei B-dul Culturii si
D-na arhitect Caliman intreaba daca se refera la
Dl.Fratila spune ca se doreste sa fie identific*

modernizate.
Clubul Sportiv Auto Navomodele solicita

foloseasca sala de sport de la Colegiul National "
care va avea loc in luna mai. Doresc acceptul as
manifestarea trebuie inclusa in programul federat
Consiliul local este de acord sa se dea gratuit sa
propunerea, aceasta fiind aprobata cu 18 voturi pent

Dl.Candea intreaba care este stadiul demersul
neterminat.

Dl.Olarasu precizeaza ca proprietarul
care s-a demarat procedura si prin care s-a
aferent, in suprafata de 170 m.p. fn aceasta etapa nu

Intervine dl.viceprimar Pitigoi, care
instanta, urmeaza recurs.

Antevorbitorul mentioneaza ca s-a castigat in
Prahova, sentinta nu a fost comunicata (inca nu este
declarat de catre proprietarul constructiei.

Dl.Enache face referire la gestul facut de dl.
de hotarare de la pct.l de pe ordinea de zi. Atunci
(soldat) a fost acuzat ca a semnat ca primarul,
poate fi acuzat ca a gandit ca primarul.

Pentru ca orasul Campina se indreapta catre asp
aminte domnilor consilieri despre mormantul lui
in Campina doua delegatii din Moldova si au fost
mormantul pictorului Nicolae Grigorescu, dar nu au
este Nicolae Grigorescu, pentru ca, inscrisul despre
unde publicul nu trece. Aceasta problema trebuie
arhitect sef), sa se vina cu o solutie, sa fie scris
ramasitele pictorului Nicolae Grigorescu" si sa existe

De asemenea, a aparut o noua expozitie de cn
Fibec, pe partea dreapta), langa capela mortuara.
Este o problema care trebuie rezolvata si in acea zoni

Reaminteste faptul ca dimineata, foarte multi
comun, din comunele limitrofe si coboara in zona
Scoala Centrala este dezastruos si pe acolo circula
afara de cei care se duc la piata. Este imperios nece

sapt^mana vi
ea zoneldr
exista o o

exista

sef ca a
a zonei
schita sau
ite zonele

acceptul
Nicplae Grigi

azi (n.r.
ei. Sa se
[a de

ii pentru

construdtiei a coAtestat hotararile prin
inventa|riat in doTieniul public terenul

e poate face nimic.
-a castigat in prima

prorms ca o sa vina cu
IREP.

suprafata alocata.
care urmeaza sa fie

sport

prima
redactat2

pri|mar, prm
and s-a

acUm cand

:ctul turist

toare o sa contmue
din Campina: B-dul

ferta pentru strand si
cereri pentru a se

onsiliului local sa
^rescu" pentru o etapa

L 1 aprilie) pentru ca
supuna la vot daca

Se supune la vot

:xproprierea blocului

instanta la Tribunalul
) si urmeaza recursul

retragerea proiectului
discutat despre statuie
dste vorba de oameni,

c, doreste sa le aduca
Nicolae Grigorescu. Au fost venite

indrumate 0atre crucea unde este
stiut und'z sa citeasca ca acolo
acest monument este pe partea
reganditE

pe zidul din afara - "Aici sunt
si o lumina de veghe.
ci (de la sensul giratoriu de la

cetateni
'afmariei.

200

(se adreseaza d-nei

Iriseamna ca cineva a dat avizul.
sa nu existe asa ceva.

vin cu transportul in
Trotuarul opus de la

-300 oameni, in fiecare zi, in
ar sa se gindeasca la statiile de



D1

sa

mcarcat automobile electrice. In Campina,
5 automobile dotate electric.

Daca se face iluminat pe Drumul Taberei sa se
duce la Cornu, pentru ca noaptea toata zona este
Cornu.

Despre Fantana cu Ciresi mentioneaza ca a fa
starea mobilierului, iar iarba pe partea opusa scenei
curatata.

Referitor la Parcul Regele Mihai I - fmalizarea
inginerul care conduce lucrarile, acesta are multe
nevoie de fmantare si de mult pamant (100 tone)
Trebuie sa fie cineva acolo sa-l urmareasca.

Cu privire la ceea ce a spus dl.Fratila, prin
Consiliului local, au aparut idei privind turismul.
superb pentru zona Fibec - Lacul Curiacul, drept p
executivul ar trebui sa se intalneasca cu agentii de tu
hoteluri, primari din comunele vecine, biroul de Info
vederea asocierii mtre primarii, ca produsele locale

Dl.primar precizeaza ca este o propunere bum
agentii economici care sunt implicati in turismul
moderator sa fie dl.consilier Enache Dragomir, care
abordat. Reaminteste ca exista o strategie de
Consiliul local, in urma cu 3 ani. O roaga pe
organizarea sau d-na Oprescu Eliza, care are in

Referitor la bulevard, a avut loc o sedinta la
idee mai veche sa se dezvolte parcul B-dului Cultur
poate fi transformata intr-un parc veritabil care sa
lucrari cu fonduri de la administrarea Fondului de
locuri de joaca, nu foarte dezvoltate, cu alei), s-au
colectare pentru apele pluviale care coboara pe
parcul in aceea zona. Nu s-a gasit calea de a "chema
o viziteze si sa faca miscare. Daca se realizeaza tera
atrage campinenii de a face sport si sa viziteze zona.

In ceea ce priveste mormantul lui Nicolae Gr
doua delegatii din Cimislia si Cahul care au venit la s
"Basarabia, pamant romanesc"), trebuie intoarsa c
vizibila inscriptia cu pictor Nicolae Grigorescu.

Aduce la cunostinta ca se incearca sa fie publi
draft al bugetului local, care este sumar. Nu s-au
Finante si de la Consiliul Judetean. De la Directia
niste sume, neoficial, de la Consiliul Judetean, de
publica maine, nu inseamna ca acesta este fmal
Consiliului local (45 de zile de la publicarea bug
ceea ce inseamna ca pe data de 29 aprilie trebuie
Mare sau a doua zi de Paste, propune adoptarea bug
15 zile inainte, bugetul trebuie publicat in presa a

io

pentru morrent sunt cel putin

puna
in^unecata si

dut anul tr
arata ca o

este acum in opera, a vorbit cu
probleme nerezolvate, mai este

pentru a se amenaja anumite zone.

pririit

a becari si pe soseaua care
exista circulatie spre

^cut aprecieri privind
aratura. Zona nu este

:unirea celor doua comisii ale
.Abagiu a prezentat un proiect

mtru care, cele doua comisii si
ism, cu ONG-uri, proprietari de
Turism, care sa vina cu idei, in
ajunga in piata.

. sa aiba loc o intalnire cu toti
campinean. O sa propuna ca
stie mai t|ine ce subiect trebuie

a turismului adoptata de
-na secretar sa ii sprijine cu

infornarea turistica.
nu a putut sa participe. Este o

i, fiind singura zona verde care
fie vizitat. S-au organizat trei

Viediu (exista locuri de odihna,
iealizat ziduri de sprijin, santuri

S-a realizat inclusiv skate
campinenii" catre acea zona, sa
>e, poate 4ceasta este cheia de a

igorescu da fost vizitat cu cele
arbatoarea unirii cu Basarabia -
rucea invers pentru ca nu este

dezvoltare
d

subordine
care

versant

icat maine (29 martie a.c.) primul
Tnca sumele de la Directia de

de Finanie au fost comunicate
asemenea. Daca documentul se
si va fi

,etu|ui de stat
supus spre aprobare
in Monitorul Oficial,

adoptat, dar daca este Vinerea
tului pe aata de 2 mai a.c.). Cu
o variania sumara, dupa care,



domnii consilieri, sau delegatii din partea partidelor politic
discutii privind varianta propusa de executiv.

Ii intreaba pe domnii consilieri daca doresc
Consultarea publica se face daca orice asociatie n
lucru sau daca propunerea vine din partea execirtivului s
Consultarea publica, teoretic, ar trebui sa se organizeze m ide
care sa se stea de vorba.

Bugetul nu va fi foarte bogat, lucrarile de investitii nu
mare, lucrarile de investitii cu fonduri europene se tazeaza pe
spera sa fie obtinut. Pentru realizarea lucrarilor clin venitu
obtinerea unui credit. Sunt lucrari in continuare, lucrari care
in acest an.

o consu tare publica sau nu.
guvernamentala propune acest

a Consiliului local.
ea daca vine cineva cu

Dl.Fratila considera ca o consultare publica est
si societatea civila sa isi spuna un punct de vede^e, numai
trebuie anuntata si mediatizata, astfel incat sa stie lumea cand

D-na secretar mentioneaza ca o sa se publice maine (n.r.'.
bugetului. Se stabilesc 10 zile lucratoare cand ar putea s;
propuneri, recomandari si dupa cele zece zile, a doua sau a tr
dezbaterea publica. In anuntul de afisare se stabileste si

Dl.viceprimar Pitigoi se refera la iluminatul c;itre Corni
idee buna, o sa evalueze posibilitatea extinderii acesteia din su

Referitor la Fantana cu Ciresi, pe partea de anjenajare d
la fata locului. In ceea ce priveste locurile de joaca si reamena
propunere pentru buget, sa se reactualizeze proiectul iar la sfa
ca sa vina cu idei despre cum doresc sa arate acea zona. Banii

^

In ceea ce priveste parcul Regele Mihai I, se apropie de

data dezbaterii

vor fi conforme nu se va face receptia. Nu stie
fmantarea, pentru ca firma trebuie sa dea bani

de unde
primariei

primaria catre ei.
Intervine dl.Enache care spune ca intr-o discutie cu ir

lucrarile, cand dumnealui i-a spus cum ar vedea amenajarea
raspuns ca nu poate face nimic din ce a propus dl.
toti banii.

Dl.viceprimar constata ca dl.Enache doreste o

;onsilier,

care evident costa. Imaginea parcului este conform proiectulu
Consiliul local. Daca se doresc lucrari m plus la parc, m af{
proiect, acestea costa.

Dl.primar aduce la cunostinta ca a fost la ADR Sud 1
contractul de fmantare pentru reabilitarea termica a Spitalulu
Este cea mai importanta lucrare care se poate face
6,5 milioane euro.

De asemenea, la CNI Bucuresti a depus o propanere pen
de la Caminul Liceului Tehnologic "C.Istrati", pentru ca se in
lucrare. Acest complex va cuprinde o sala de sport in care
activitatea dl.Pavel, inca o extindere a acestei sali si
reamenajate. Este o propunere facuta catre CNI, care are ir

n

toate pist

o sa fie invitati la

or fi in numar foarte
lucrari cu credit, care

ri proprii se incearca
e doresc a fi incepute

oportuna. Exista sansa sa vina
ca aceasta consultare
a avea loc.
9 martie) o structura a

vina si cetatenii cu
9 )

ia zi sa se organizeze
ii publice.

i, precizand ca este o
se proprii.
.Badulescu sa mearga
area acestora, exista o
'sit o sa fie invitati toti
,unt alocati.
inal, daca lucrarile nu
. aparut problema cu
pentru penalitati, nu

ginerul care conduce
peisagistica, acesta a

deoarece s-au cheltuit

modificare la proiectul initial,
care a fost aprobat in

ra celor specificate in

v4untenia si a semnat
Municipal Campina.

n viitor, du un deviz estimat de

ru Complexul Sportiv
;adreaza intr-un tip de

isi desfasoara acum
le care ar trebui sa fie
lucru astfel de baze



sportive in tara. Spera ca propunerea sa fie aprobata si introdu
se intocmeste pe fiecare capitol de lucrari, dupa care sa fie prir|sa
se rezolva acest lucru, o sa fie o sala mare de sport, o parcare,
cazare, de servire a mesei. Va fi un complex sportiv comp
terenul de fotbal si bazinul de inot.

Contractul de executie pentru constructia salii de sport
Ion Campineanu este semnat. Se intocmeste proiectul in acest
vorba de proiectare cu executie si, probabil, intr-o lunajuma
lucrarea.

S-ar putea sa apara un nou program PNDL : si astfe]
reabilitarea Caii Doftanei (care costa destul de mult, l3 milioar

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se
5edin{a inchisa.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Panescu

edit.I.G.

12

e la Scoala Generala
rioment pentru ca este
ate maxim va incepe

s-ar putea introduce
e lei).
presedintele declara

verbal.

Secr

jr.Mol

a pe lista sinteza care
si fmantarea. Daca

sali de forta, spatii de
et, care va utiliza si

tarul Municipiului
Campina,

anu Elena

Intocmit,
ec.iJaIan Lavinia

Iora^he Gabriela


