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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 23 aprilie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin^a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispozrJia nr.243/18 aprilie 2019 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de dl.consilier Petrescu Ioan, la ele f|md
prezen^i toti consilierii locali (19).

La lucrarile acestei $edinJe au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurenti
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul
Municipiului Campina, dl.Anton Iulian - Director executiv Directia juridica,
d-na Tudorache Alice - Director Directia economica din cadrul Primariei
Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef Compartiment buget, finante,
contabilitate, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si taxe din cadrul Directiei
economice, d-na Oprescu Eliza - Director executiv Directia investitii, d-na Ionete
Mihaela - sef Serviciu achizitii publice, programe de finantare, d-na Calirnan
Didona - Arhitect sef, d-na Voicu Monica - sef Serviciu juridic, contencios, resurse
umane, indrumare asociatii de proprietari, dl.Crijanovschi Grigore - Sef Servlciu
ADPP, d-na Maurici Cristina - consilier in cadrul Oficiului transport, avize,
dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului Campina, d-ra Bumbacea
Ioana si Dula Marian - consilieri Cabinet Primar, dl.Stoican Adrian - Presednte
Club Sportiv Municipal, reprezentan|i ai mass-mediei, precum $i locuitori ai
Municipiului.

Pentru inceput presedintele sedintei ii da cuvantul d-lui Anton Iulian, pentm a
supune la vot procesul - verbal.

Dl.Anton supune la vot procesul - verbal al sedintei ordinare a Consiliului
local din data de 28 martie 2019. Pentru ca nu sunt discutii, se supune la vot
procesul-verbal si este adoptat cu 18 pentru. D-na consilier Albu Elena nu a ::bst
prezenta cand s-a supus la vot procesul - verbal.

Pentru ca sunt 26 de puncte Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi, Ti roaga pe
domnii consilieri sa fie operativi, iar discutiile sa aiba loc la obiect.

Presedintele sedintei mtreaba daca sunt modiflcari, completari la proiectul
ordinii de zi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 18 voturi
pentru (la inceputul lucrarilor sedintei nu a fost prezenta d-na consilier Albu Elena).



Se trece la discutarea primuIui punct inscris pe ordinea de zi - proiec1 de
hotarare privind validarea mandatului de consiIier Iocal al d-lui Cojocaru
Mihail - Gabriel, pe locul declarat vacant.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care precizeaza ca fata de expunerea de motive prezentata nu are nimio de
adaugat.

Comisia de validare (d-na Clinciu Monica - Iozefma, dl.Panescu Robdrt -
Catalin, d-na Lupu Livia - Rodica, d-ra Topala Corina - Oana si dl.Duran Andre
intruneste pentru verificarea listei de candidati ai Partidului Alianta Liberarilqr si
Democratilor.

Este prezenta la lucrarile sedintei d-na consilier Albu Elena.
D-na Clinciu da citire procesului - verbal privind propunerea de valida:"e a

alegerii in functia de consilier al d-lui Cojocaru Mihai - Gabriel, urmatorul supleant
pe lista Partidului Alianta Liberarilor si Democratilor: "Comisia de validare
constituita prin H.C.L. nr.75/24 iunie 2016 a procedat la verificarea listei de
candidati ai Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru alegerea
Consiliului local al Municipiului Campina, din data de 5 iunie 2016 si a constatat ca
dl.Cojocaru Mihail - Gabriel a fost declarat supleant pe aceasta lista.

Prin adresa nr.45/ll aprilie 2019, inregistrata la Primaria Municipiblui
Campina cu nr.8.936/15 aprilie 2019, Partidul Alianta Liberalilor si Democra
Prahova confirma calitatea de membru al partidului pentru dl.Cojocaru Mihail -
Gabriel aflat pe lista de candidati ai acestuia.

Comisia de validare, examinand legalitatea alegerii d-lui Cojocaru Miha
Gabriel, supleant pe lista Partidului ALDE, confirmat de acesta, constata ca

il-
nu

prezinta incompatibilita^i sau alte situa^ii contrare dreptului de a fi ales si imp^icit
validat.

In baza art.31, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraJia putilica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului
local al Municipiului Campina validarea d-lui Cojocaru Mihail - Gabriel, in furc^ia
de consilier'

Dl.Cojocaru Mihail - Gabriel depunejuramantul: "Jur sa respect Constitu|ia
legile ^arii $i sa fac, cu buna credin{a, tot ceea ce sta m puterile $i priceperea :nea
pentru binele locuitorilor Municipiului Campina. A$a sa-mi ajute Dumnezeu!'

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu unanimitate de vc[turi
(19 voturi pentru).

Presedintele sedintei le aduce la cunostinta domnilor consilieri ca din
26 de proiecte de hotarare, proiectul de la punctul nr.21 referitor la aprobarea
dezmembrarii imobilului - teren, Tn suprafata de 512,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T 83, P Cc l'o03, cu Nr.cadastral/CF 25350, in coua
loturi, are raportul nefavorabil din partea Comisiei de specialitate a Consiliului local
- buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si
privat si agricultura.

D-na consilier Lupu Livia - Rodica anunta ca la proiectele de hotarare
pe ordinea de zi la nr.2 si nr.4 nu voteaza.
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Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea contului anuaI de execu{ie a exerci{iuIui bugetar pe anuI 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca Legea nr.273/2006 prevede obligativitatea
ordonatorilor principali de credite de a mtocmi si prezenta spre aprobare autoritatilor
deliberative, pana la 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a
bugetelor aprobate, in urmatoarea structura:

a) la venituri: prevederi bugetare ini^iale; prevederi bugetare defmit
incasari realizate;

b) la cheltuieli: credite bugetare ini{iale; credite bugetare defmitive;
efectuate.

Contul anual al bugetului local al Municipiului Campina, aferent anului 2C|18,
se prezinta astfel:

a) VENITURI: lei
1. prevederi bugetare ini|iale; 54.740.400
2. prevederi bugetare defmitive; 59.519.920
3. incasarirealizate la31.12.2018 58.342.871

din care:
-incasari sectiunea de functionare 56.511.683
-incasari sectiunea de dezvoltare 1.8 31.18 8

Se poate observa ca prevederile bugetare defmitive sunt mai mari
5 milioane lei fata de prevederile bugetare initiale.

b) CHELTUIELI: ' lei
1. credite bugetare ini^iale; 65.081.400
2. credite bugetare defmitive; 66.924.920
3. pla{i efectuate la31.12.2018 59.895.014

din care:
-plati efectuate sectiunea de functionare 52.012.755
-plati efectuate sectiunea de dezvoltare 7.882.259.

La sfar$itul anului 2018 s-a inregistrat la sectiunea de functionare exceder|t in
valoare de 4.498.928 lei, iar la sectiunea de dezvoltare deficit in valoare de
6.051.0721ei.

Deficitul sec|iunii de dezvoltare pe anul 2018 in valoare de 6.051.072 lei s-a
acoperit defmitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenJi, confbrm
Ordinului nr.3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea
exerci^iului bugetar al anului 2018.

Structura contului anual de executie a bugetului local pentru anul 2018 ^ste
prezentata in Anexele nr.5 si nr.6, la prezentul proiect de hotarare.

Din cele prezentate, rezulta ca bugetul local pe anul 2018, a fost realizat pe
partea de venituri in procent de 98,02%. Este un procent foarte mare si felicita
Directia economica pentru realizare.

Cheltuielile programate in bugetul local pe anul 2018 s-au efectuat in limita
prevederilor legale bugetare aprobate si in limita veniturilor incasate pentru fieoare
categorie de venit.
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Pe partea de cheltuieli, platile efectuate pe total buget fata de prevederile
defmitive aprobate, au fost realizate in procent de 89,50%.

Contul anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor fmantate din
venituri proprii si subventii al Municipiului Campina aferent anului 2018 se prez.nta
conform celor prezentate Tn expunerea de motive.

Situatiile fmanciare au fost analizate si verificate de catre Serviciul sinteza si
asistenta elaborarii executiei bugetelor locale din cadrul D.G.R.F.P. Ploiesti si au
fost maintate Ministerului Finantelor Publice care, de asemenea, verifica respect^irea
prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. (D-na consilier Lupu Livia - Rodica nu a votat,
iar dl.consilier Ionita Daniel nu a fost prezent cand s-a supus la vot proiectul de
hotarare).

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modiflcarea si completarea H.C.L. nr.l3/31 ianuarie 2019 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de
Administrare si Exploatare a Pie{ei Centrale Agroalimentare a Municipiului
Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu care mentioneaza ca s-au facut mai multe analize, in primul rand a existat
o analiza efectuata prin raportul de audit privind activitatea Serviciului piata, i:i al
doilea rand si Directia economica a facut o analiza a activitatii economice a
serviciului si de asemenea, exista si analiza economica realizata in cadrul Servicialui
piata, care a fost prezentata de mai multe ori autoritatii publice locale, in scopul
identificarii unei solutii menite sa asigure echilibrul fmanciar necesar functioriarii
acestui serviciu, inflintat in subordinea Consiliului local, care in prezent se
autofmanteaza.

Problemele Serviciului piata au aparut prin aplicarea H.C.L. nr.60/2017
prevedea virarea catre bugetul local a unei cote de 50% din sumele incasate t)rin
inchirierea bunurilor proprietate publica a UAT, aflate in administrarea serviciului.
Reaminteste ca Hotararea Consiliului local a fost generata de existenta unei legi si de
solicitarea Camerei de Conturi Prahova, care in mod repetat a solicitat acest lupru.
Ca urmare, Serviciul piata a pierdut norma din chiriile pe care vanzatorii de legume,
fructe le dau, adica 50%.

Prin mai multe scrisori transmise Municipiului Campina si in principal 3rin
adresa nr.8583/09.04.2019, Serviciul piata evidentiaza problemele existente si
cresterea cheltuielilor generate de majorarea salariilor si acordarea unor drepturi
salariale suplimentare (indemnizatia de hrana, vouchere de vacanta), incepanc cu
1.01.2019 (asa cum se acorda tuturor angajatilor primariei si unitatilor subordonate
Consiliului local, conform legii), precum si ca urmare a platii esalonate a drepturilor
salariale castigate prin hotarari judecatoresti defmitive de catre angajatii Serviciului
piata.

Conform Hotararii Consiliului local de infiintare si organizare a Serviciblui
piata, precum si a "Fisei entitatii publice", depusa la M.F.P., aceasta structura este
organizatainmodalitatea"gestiuniidirecte". . , , , ,



Din acest motiv, in baza prevederilor din acest act normativ, precum si in
conformitate cu dispozitiile Legii nr.273/2006 privind fmantele publice, finantarea
cheltuielilor curente de functionare si exploatare a serviciului se poate asigura din
venituri proprii.

In ceea ce priveste categoria de cheltuieli pentru care urmeaza sa se acorde
subventie de la bugetul local (initial serviciul functiona cu sursa de fmatare "F", iar
acum a propus sa functioneze cu solutia "G" de fmantare), aceasta priveste
cheltuielile de intretinere si dezvoltare, in limita veniturilor bugetului local.

Fata de cele susmentionate, in vederea reglementarii acestei modalitatj de
fmantare, propune modificarea si completarea H.C.L. nr.l3/31 ian.2019 priyind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de
administrare si exploatare al Pietei Centrale agroalimentare a Municipiului Campina.

Este vorba de cofmantare din partea Consiliului local, care se poate face
pentru cheltuieli de functionare si cheltuieli de dezvoltare. Din raportul econcmic
prezentat de Serviciul piata a retinut ca ar mai fi nevoie de aprox. 300 mii lei, pana la
sfarsitul anului pentru a se asigura toate cheltuielile de functionare.

In legatura cu cheltuielile de dezvoltare ramane sa se discute, sa se vada ce se
mtampla m viitor, daca Serviciul piata reuseste sa identifice si alte forme de venituri
sau surse de venituri sau, Consiliul local sa participe cu venituri suplimentare care
sa-i ajute sa amenajeze o parcare in zona bazarului. Daca se va realiza parcarea,
Serviciul piata nu mai trebuie sa dea 50% din venituri pentru ca nu este vorba de
taxe locale, ci de administrarea unui imobil si astfel veniturile serviciului vor cieste
si se va putea observa ca exista un echilibru fmanciar si fara subventia din pe.rtea
Consiliului local se poate reveni la forma de fmantare initiala. Propunerea a fost sa
fie ajutati pentru a nu disponibiliza personal asa cum s-a propus printr-un proiect de
hotarare, care a fost retras de dumnealui in sedinta trecuta a Consiliului local.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la^ vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare prrt ind
aprobarea bugetuIui locaI al Municipiului Campina si aprobarea bugetpIor
ordonatorilor tertiari de credite, pe anul 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Hora -
Laurentiu care mentioneaza ca este un proiect de hotarare mult asteptat - aprobarea
bugetului pentru anul 2019. Declara ca este un record aprobarea lui la sfarsitul lunii
aprilie.

Executivul a avut o serie de consultari cu reprezentantii partidelor politice, o
consultare publica la care au participat mai multi cetateni si asociatii (le multumeste
pentru acest lucru pentru ca au avut cu cine discuta si de la cine prelua unele
initiative, totodata explicand mai multe stadii de lucrari sau de probleme existen|e in
acest moment, in administratia publica locala Campina).

Principalii factori care au stat la baza fundamentarii veniturilor $i cheltuielilor
bugetare au fost prezentati in expunerea de motive.

Gradul de realizare al veniturilor proprii pe anul 2018 au fost de peste 9T7%,
fapt ce a dat posibilitatea fundamentarii veniturilor proprii la un nivel care sa poata



acoperii cheltuielile celor doua sec^iuni bugetare. Altfel, ar fi fost obligati sa le
fundamenteze la nivelul anului trecut si la nivelul incasarilor din anul trecut.

Veniturile bugetului local se formeaza din:
- venituri proprii: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri;
- cote defalcate din impozitul pe venit, in suma de 28.128,00 mii lei primite

prin Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti (un procent de 60%
impozitul pe venit, fata de 43% cat s-a primit anul trecut). S-a primit si
obligativitatea suportarii sumelor pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap si
pentru cheltuieli cu salariatii angajati ca asistenti personali.

- sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local,
asigurate prin Hotararea Consiliului Jude$ean Prahova, care ne comunica faptul c a se
va proceda la elaborarea $i aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pe anul 2)19,
urmand ca dupa aprobarea fondurilor pentru sus^inerea programelor de dezvotare
din aceste cote de venituri din impozitul pe venit, gestionate de catre Consiliul
Judetean, sa fie prinse in buget printr-o rectificare a acestuia.

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata in suma de 3.228,00 mii

din

lei,
pentru fmantarea cheltuielilor aferente costului standard per elev/pre$colar, conibrm
art.l04, alin.(2) din Legea nr.l/2011 a educa$iei na^ionale, ajutorului de incalzire a
locuin$elor, drepturile stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii
in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, drepturile
copiilor cu cerin^e educa^ionale speciale conform H.G. nr.904/2014, sume primte
prin Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti. Aceste sume au destinatia
clar stabilita si nu se pot utiliza pentru alte tipuri de cheltuieli, ca si sumele initiale
din impozitul pe venit.

- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge|ului
local, in suma de 5.030,00 mii lei, primite prin Decizia Directorului General al
D.G.R.F.P. Ploiesti.

Daca se aduna toate sumele, acestea sunt mai mari decat veniturile arului
trecut pentru aceleasi categorii.

Cheltuielile sunt mai mari pentru ca trebuie suportate toate cheltuielile pentru
asistenta sociala, inclusiv indemnizatiile de hrana si tichetele de vacanta, chiar si
pentru asistentii personali. Din cele doua surse de venituri care erau anul trecut (cote
defalcate din TVA care se cheltuiau pentru asistentii personali si sume defalcate din
impozitul pe venit), au ramas doar sumele din impozitul pe venit care puteau fi
introduse la cheltuielile de dezvoltare. Nu a mai ramas nimic, pentru ca din cele
doua categorii de cheltuieli se acopera cheltuielile pentru asistenta sociala, integral si
nu mai raman bani pentru dezvoltare. Este un minus care este in acest an pentru
bugetul local. Considera ca s-a aruncat pe umerii executivului o sarcina destu^l de
grea, astfel Tncat dezvoltarea sa fie mai saraca.

Bugetul local este construit pe doua sectiuni: sectiunea de functionar|e si
sectiunea de dezvoltare.

La sfarsitul anului 2018 a rezultat un excedent de 8.789,00 mii lei care
utilizat ca sursa de fmantare pentru obiectivele propuse in cadrul sectiuni
dezvoltare.
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Prin proiectul bugetului local al Municipiului Campina pentru anul 2019 s-a
propus suma de 63.937,82 mii lei si cheltuieli in suma de 72.726,82 mii lei, diferenta
dintre ele reprezentand excedentul.

Sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartidand
domeniului privat vor fi cuprinse in bugetul local prin rectificare bugetara nutnai
dupa incasarea lor. Vor fi astfel de vanzari, de exemplu, unii chiriasi ai blocurilo" cu
chirie pentru tineri, respectiv blocul E11-E13 si blocul de pe str.Noua si
str.Ec.Teodoroiu, doresc sa cumpere locuinta si astfel vor veni fonduri din vanzarea
apartamentelor. Mai sunt si alte tipuri de vanzari, de terenuri, dar mai putine.

Pe partea de cheltuieli, m bugetul pentru anul 2019, s-a propus un nlvel
estimat la 72.726,82 mii lei. S-a cautat si s-a reusit sa se asigure toate serviciile
publice care se pot oferi. Este o conditie obligatorie, ca orice primarie sa asigure in
primul rand serviciile publice, dupa care se merge catre dezvoltare.

Cheltuielile bugetare - sunt cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunur^i si
servicii, cheltuieli de capital.

In expunerea de motive sunt trecute si legile conform carora s-a into^mit
bugetul anului 2019.

cei
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Doreste sa prezinte pe scurt cheltuielile bugetului de functionare pentru
care nu au fost la consultarea publica si la consultarea cu reprezentantii partid
politice:

- la Cap. 51.02 - Administratia publica locala - este prevazuta suma de 10
mii lei, din care:

- plata salariilor angajaJilor din Primaria Municipiului Campina in s
de 8.752 mii lei, (daca se face o impartire 8.752.000 lei la 70.000.000 lei, se pbate
observa care este procentul alocat salariilor in acest an, pentru ca s-a spus ca salariile
sunt foarte mari);

- la Cap. 54.02 - Alte servicii publice - este prevazuta suma de 969,42 mii
din care:

- pentru Serviciul de Evidenta a Populatiei, care constituie

lei,

un
conipartiment separat in organigrama primariei, fiind subordonat direct Consiliului
local, s-a propus suma de 837 mii lei, din care cheltuieli de functionare suma de
32 mii lei;

- suma de 100 mii lei reprezinta fondul de rezerva bugetara care asi&ura
plati neprevazute pe parcursul anului 2019. Spera ca nu vor fi catrastofe, dezastre
naturale, pentru care sa se utilizeze aceasta suma.

- la Cap. 55.02 - Tranzactii privind datoria publica sJ imprumuturile ^ s-a
propus suma de 776,00 mii lei;

- la Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - s-a propus sum^ de
3.606 mii lei, din care:

- Politia Locala in suma de 3.226 mii lei, din care:
- 2.893 mii lei cheltuieli de personal;
- 333 mii lei cheltuieli de intretinere si functionare;

- Biroul Situatii de Urgenta in suma de 380 mii lei, din care:
- 336 mii lei cheltuieli de personal;
- 43 mii lei cheltuieli de intretinere;
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- la Cap. 65.02 - Invatamant - s-a propus suma de 7.074,90 mii lei, din car
- 300 mii lei pentru plata transportului personalului din

Tnvatamant (lunar, unitatile scolare vin cu solicitare pentru fondurile necesare);
- 5.260 mii lei cheltuieli de mtretinere si functionare, din care

- 4.304 mii lei pentru cheltuieli materiale care contribuie la
buna desfasurare a activitatii curente in unitatile de inva$amant;

- 956,00 mii lei pentru asigurarea reparatiilor curents la
unitatile de invatamant. Aceasta suma, care anul trecut, la fmal, a ajuns la 1 milion
lei si la propunere s-a plecat de la suma de 800 mii lei, reprezinta cheltuieli pentru
reparatii curente. Anul acesta, aprobarea bugetului avand loc foarte tarziu a existat si
un avantaj, in sensul ca a fost timp sa se studieze toate cheltuielile pentru unitatile
scolare si s-au selectat unele cheltuieli, care executivului i s-au parut mai importante.

Daca consiliile de administratie si Comisia de reparatii scoli (stabilita prin
Hotararea Consiliului local) considera ca la fiecare scoala trebuie acoperite alte
categorii de cheltuieli (realizarea altor lucrari), se poate schimba destinatia
fondurilor, pentru ca lista de cheltuieli nu constituie o anexa oficiala care sa se
aprobe in cadrul bugetului local, in fiecare an.

Sunt consilieri locali care au propus sa nu se mai aloce bani fiecarei scoli, ci
sa se realizeze cheltuieli mai mari la unele unitati scolare. Ar trebui sa se imbine
aceste cheltuieli, pentru ca fiecare scoala are lipsurile ei, se strica o instalatie
electrica, o canalizare, se strica parchetul sau apar lucrari urgente care trebuie s a se
realizeze.

Anul acesta s-a propus alocarea sumei de 400 mii lei pentru realiz
acoperisului la Liceul Energetic pentru ca este o initiativa mai veche, exista studiu
de fezabilitate si tot 400 mii lei sa se aloce Colegiului National "Nicolae
Grigorescu", care in acest an implineste 100 de ani de existenta. Din totalul sumei de
400 mii lei, 337 mii lei sunt propusi pentru schimbarea pardoselii salii de s3ort.
Comisia de reparatii si Consiliul de administratie pot hotari sa se cheltuie altfel
sumele de bani pe fiecare unitate scolara.

- 198,00 mii lei ajutoare sociale (copii cu cerinte speciale -
C.E.S)

- la Cap. 66.02 - Sanatate - s-a propus suma de 2.609 mii lei structurata upa
cum urmeaza:

- cabinetelor medicale $colare suma de 1.361 mii lei, din care:
- 1.322 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor salariale;

38 mii lei cheltuieli de intre|inere si func{ionare.
- pentru Spitalul Municipal Campina s-a propus alocarea sumei de 900

mii lei pentru cheltuieli de modernizare si reabilitare sectia ATI si daca mai rlman
bani sa fie alocati catre blocul operator sau daca la rectificarea de buget mai rE.man
fonduri de la alte capitole sa fie dati pentru continuarea renovarii blocului operator ;

- pentru Spitalul de Psihiatrie Voila s-a propus suma de 348 mii lei (ca o
cota de 10% partea primariei de cofmantare pentru proiecte propuse a se realiza de
catre Ministerul Sanatatii), din care:
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- 30,00 mii lei cheluieli cu bunuri $i servicii (sunt destinati S
Sanatoriale, ale carei imobile sunt administrate de Spitalul de Psihiatrie Voi
trebuie sa faca reparatiile la scoala);

- 318 mii lei cheltuieli de dezvoltare, care reprezinta cot
cofman^are.
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lei,- la Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie - s-a propus suma de 4.984 mi
structurata dupa cum urmeza:

- Muzeul B.P Hasdeu suma de 488 mii lei;
- Biblioteca C.I. Istrati suma de 416 mii lei;
- Suma de 2.519,00 mii lei reprezinta transferuri pentru:

- Casa de Cultura Geo Bogza cu suma de 850 mii lei pehtru
cheltuieli de intretinere $i func|ionare, din care programe culturale 250 mii lei;

- Casa Tineretului cu suma de:
- 1.119 mii lei pentru cheltuieli de intre|inere $i func^ion|are,

din care cheltuieli cu programe culturale 450,00 mii lei;
- 550 mii lei pentru cheltuieli de dezvoltare (reno^ area

exteriorului Casei Tineretului si aleilor dinjurul cladirii);
- Suma de 40 mii lei reprezinta asocierea cu Municipiului Cahul din

Republica Moldova, in vederea realizarii unui parc de joaca pentru copii, ca urmare
a unei solicitari a Primariei din Cahul, care doreste sa treaca pe o pancarda ca sbrsa
de fmantare Consiliul local al Municipiului Campina;

- Suma de 1.294,50 mii lei este propusa pentru:
- sustinerea cultelor religioase - suma de 150,00 mii lei;
- fmantarea asociatiilor si fundatiilor in baza Legii nr.350/20b5 -

suma de 150,00 mii lei;
- fman^area Clubului Sportiv Campina cu suma de 994,00 mii lei

- la Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala s-a prevazut suma de 12.932,00
mii lei, in care sunt cuprinse cheltuieli necesare finanJarii, dupa cum urmeaza:

- Asisten|a sociala suma de 10.730,00 mii lei - reprezinta dreptiirile
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatii;

- Cantina sociala suma de 91,00 mii lei;
- Cre$a suma de 1.025,00 mii lei;
- Centrul Reziden{ial suma de 264,00 mii lei.

- la Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - suma de 8.74^,00
mii lei si este structurata astfel:

- cheltuieli de personal - 2.038,00 mii lei (activitate sera $i parcare);
- cheltuieli de intretinere si functionare 3.557,00 mii lei, care inc

servicii de iluminat, reparatii cladiri, paza domeniului public si privat si altele;
- cheltuieli cu rambursari imprumut in suma de 2.300,00 mii lei;
- proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile afei

cadrului fmanciar 2014-2020, in suma de 853,00 mii lei;
- la Cap. 74.02 - Protectia mediului - s-a propus suma de 3.396,00 m

necesara pentru cheltuieli cu salubrizarea Municipiului si colectarea de$eu
menajere;
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- la Cap. 84.02 - Transporturi s-a propus suma de 4.801,00 mii lei structurata
dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de personal in suma de 727,00 mii lei;
- cheltuieli cu bunurile si serviciile Tn suma de 1.855,00 mii lei nece^are

pentru cheltuieli intretinere strazi;
- subventie transport public suma de 150,00 mii lei;
- rambursare imprumut suma de 2.068,00 mii lei.

Pentru sectiunea de dezvoltare - cheltuielile de investitii sunt prezentat6 in
Lista cheltuielilor de capital - Anexa nr. 2 la hotarare, dupa cum urmeaza:

- Cap.51.02 - Autoritati publice:
- sistem informatic integrat la nivelul primariei - 200 mii lei, program

solicitat de catre Camera de Conturi Prahova, in anul 2015. Este vorba de crearea
unei baze de date care sa fie comuna Directiei economice, Registrului agr
Serviciului ADPP si Arhitectului sef. Toate aceste compartimente trebuie sa aipa o
baza de date comuna pentru ca altfel apar deficiente in activitatea primariei.

- Cap.70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica:
- Reparatii capitale Camin Energetic - pana la fmalizare - 684 mii 1 i;
- Amenajare teren sport Gradinita nr.5 (pana la fmalizare) - 100 mii lei;
- Cimitir uman "Lumina" - 400 mii lei (suma nu este pana la fmalizarea

lucrarilor, pentru ca s-a reziliat contractul cu firma executanta). In etapa actuala se
cauta un expert pentru realizarea unei expertize pentru restul de lucrari, care trebuie
acceptate si de catre fostul executant, dupa care se reface procedura de achizitie;

- Reabilitare Parc situat in B-dul Carol I (Soldat) - 237 mii lei;
- Blocuri locuinte de necesitate - 460 mii lei, pentru sistematizareb pe

verticala (se realizeaza o lucrare de amenajare, asfaltarea exteriorul bloculu
necesitate). Suma prevazuta este mica pentru ca initial, sumele au fost prinse in
credit, din care mai era de tras 726 mii lei. Comisia Nationala nu a aprobat trag
acestei sume in acest an. De aceea au fost inclusi in lista de cheltuieli pentn
spatiul curte al blocului de necesitate trebuie fmalizata, acesta fiind realizat de n
vreme.

Daca se va primi posibilitatea de a se trage suma respectiva din credit, se
inlocui sumele si vor fi utilizate la alte cheltuieli.

- Lucrari noi:
- Sala de sport Ion Campineanu (sala care va fi realizata cu fonduri de la

CNI), lucrarea a fost castigata de o fosta unitate comerciala, acum se lucreaza la
proiect, iar in vara, cel mai tarziu, va incepe executia salii de sport. Din suma de
100 mii lei, primaria trebuie sa realizeze o alee de acces care va fi amplasata
parcarea unde inainte era un poligon pentru scoala de soferi si cuplarea la uti
(utilitatile exista in curtea scolii, dar trebuie executate bransamentele la noua sa
sport, de marime medie).

- Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Munic
Campina (un proiect care nu a fost semnat pentru realizarea cu fonduri europei
20 mii lei pentru realizarea unor studii;

- Extindere Cimitir uman Bobilna - 300 mii lei (extinderea s-a rea
suma fiind alocata pentru renovarea capelei; este solicitarea PSD-ului si to
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crezut ca este bine ca lucrarea sa se realizeze in acest an). Titlul a ramas asa pentru
ca daca titlul unei lucrari este prevazut in SF, in proiect si in avize, trebuie sa rarnana
acelasi pentru ca altfel trebuie sa aloci alti bani pentru aceeasi lucrare.

- Reabilitare termica blocuri de locuinte, B-dul Carol I - 100 mii lei
(daca se accepta reabilitarea de catre Ministerul Dezvoltarii, cofmantarea de qatre
primarie este de 100 mii lei);

- Sistematizare verticala si utilitati blocuri ANL - construirea unui bloc
ANL vis-a-vis de blocul ANL realizat cu credit ipotecar. Primaria trebuie sa
realizeze curtea, aleile, spatii verzi.

- Proiectare si executie reamplasare monument istoric "Soldat' din
Parcul Mihai I in parcul Trandafirilor din B-dul Carol I, f.nr. - 137 mii lei. In cursul
zilei a avut loc prima runda de discutii, de negocieri cu cei care au castigat lucrarea.
A constatat ca partea de conceptie artistica care li se parea ca are pretul ridicai, de
fapt inseamna multe materiale care se pot cuantifica. Ca urmare, va mai urma inca o
discutie cand toate materialele vor fi trecute pe hartie si atunci se va vedea cat mai
ramane pentru conceptia artistica efectiva a artistului.

- Cap.70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - pct.C - Alte cheltuieli
de investitii:

- Optimizare harta de impozitare - 23 mii lei (se adreseaza d-nei
Caliman Didona, precizand ca trebuie sa se realizeze aceasta harta, pentru ca este
solicitata repetat de catre cetateni si alte institutii);

- Concurs de solutii pentru realizarea monumentului in parcul "Sodat"
- trei panouri votive (au fost doua runde de achizitii publice, nu s-a prez;ntat
nimeni; se mai inainteaza adrese catre institute de arta plastica, de arhitectura, poate
este cineva care doreste sa realizeze aceasta lucrare, dupa care se va reface achzitia
publica).

- 2 lucrari de cadastru cu cofmantare din partea ANCPI, care, pe langa
extravilan se adreseaza putin si catre intravilan, locuintele de pe marginea
extravilanului care margineste Municipiul Campina;

- imbunatatirea inrrastructurii educationale prin construirea unei
gradinite in Municipiul Campina - 17,85 mii lei (proiecte cu fonduri europene care
nu au fost aprobate - pentru gradinita nu s-a aprobat proiectul si de aceea mai sunt
sume pentru eventuale documente care trebuiesc intocmite pana la aprobarea
proiectului);

- SF construire de locuinte sociale pentru persoanele defavorizat2 din
Municipiul Campina - 160 mii lei;

- SF modernizare strazi din Municipiul Campina - 160 mii lei.
Sunt doua proiecte care ar trebui sa se realizeze, sunt propuse de primarie prin

Grupul de Actiune Locala. Inca nu a aparut ghidul de fmantare pentru realizarea
acestor proiecte, deci nu se poate continua. Daca sumele de bani nu vor fi che
lajumatatea anului, la rectificare, vor fi mutate catre alte cheltuieli.

- Actualizare SF Modernizare Fantana cu Ciresi - 50 mii lei, este o
actiune demarata impreuna cu dl.viceprimar. Au stabilit ca trebuie refacuta Fantana
cu Ciresi pentru ca arata foarte rau, motiv pentru care s-a pornit cu studi
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- PUD Sala polivalenta - 15 mii lei, este ideea unui alt partid politic

dinpartea
enujui, se
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asaj

(ALDE), care sustine aceasta investitie;
- Cumparare teren in suprafata de 2.467 mp, situat in str.Ec.Teo^oroiu,

nr.28, teren aflat m fata Turnatoriei - 330 mii Jei. Exista solicitari repetate dinpartea
administratorului judiciar. Daca Consiliul local aproba cumpararea terenu
poate merge mai departe catre Turnatorie pentru cumpararea terenului,
procedura oficiala si legala.

- SF imobil administrativ str.Industriei, nr.l (Ambulanta) - 100 mIi lei -
mutarea ambulantei din fosta curte a Petrom-ului. S-au angajat ca daca Petrpm-ul
preda cladirile si terenul este inventariat de primarie, o sa fie mutata ambuJanta.
Deocamdata se mtocmeste un studiu de fezabilitate. Sediul ambulantei, probabil, va
fl construit anul viitor, iar in sediul actual se poate realiza un muzeu al Municipiului
pentru ca este o cladire monumentala.

- SF reabilitare Parcul Trandafirilor - 30 mii lei - este ultimul
pietonal care trebuie modernizat in Municipiul Campina;

- SF si documentatii automate de taxare parcare - 25 mii lei, montare
parcometre, acestea fiind prevazute la pct.C - Dotari de investitii, pozitia 10 -
Automate de taxare parcare - 1 75 mii lei. Se doreste realizarea acestei lucrari, dand
ca exemplu Primaria Municipiul Ploiesti care a realizat o astfel de lucrare inaintp de
Casa Alba, mergand de la piata se gasesc aceste parcometre, acestea fiind foarte usor
de utilizat.

- Mobilier locuri de joaca - 205 mii lei - au fost modernizate
majoritatea locurilor dejoaca;

- Centrale termice unitati de invatamant, gradinite si punctele de lucru
ale Primariei Municipiului Campina - 100 mii lei.

- Cap.74.02 - Protectia Mediului:
- Colectare ape pluviale intersectie str.Muscel, Drumul Taberei,

str.I.H.Radulescu - 650 mii lei (se lucreaza pana la finalizarea lucrarii).
- Cap.84.02 - Transporturi:

- Reparatii si reabilitare strada Bobalna, in totalitate - 3.000 mii lei -
lucreaza intens, lucrarile de asfaltare au ajuns in zona cimitirului, se doreste
asfaltarea carosabilului, dar si a trotuarelor pana la cimitir. Lucrarea se desfasoara si
se deruleaza foarte repede (fata de ceea ce se mentioneaza in spatiul virtual, pa
lucrarea se deruleaza foarte incet; rar a mai vazut o firma care sa lucreze asa ae
repede).

- Reparatii si reabilitare Calea Doftanei - 100 mii lei - se incearaa
obtinerea unui credit pe care Consiliul local l-a aprobat, acesta fiind in valoare de 10
miiioane lei. Reabilitarea trebuie inceputa in acest an, iar daca nu se aproba creditul,
la rectificarea de buget de lajumatatea anului se vor gasi posibilitati pentru aducer^a
unor sume din alta parte, astfel incat sa inceapa si aceasta lucrare. Exista avizeIe
obtinute si autorizatia, iar inceperea achizitiei publice va avea loc dupa aprobarea ip
Consiliul local a acestei sume de bani.

- Reabilitare $oseaua Paltinu - 250 mii lei (propunere pentru realizare!
acestei lucrari, in ideea ca si Consiliul Judetean o sa vina cu 750 mii lei);
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- Reabilitare si combatere inundatii alee formata din Al.Salcamului -
70 mii lei;

- Reabilitare str.Dealului - tronson intersectie cu Calea Doftanei -
675 mii lei (se poate realiza integral, nu exista dubla finantare);

- Modernizare Drumul Taberei - 100 mii lei;
- Modernizare si consolidare str.Siret - 100 mii lei (se in0earca

obtinerea unei fmantari din partea unui eventual program din PNDL);
- Cap.C - Alte cheltuieli de investitii:

- Actualizare si refacere documentatie tehnica reparatii si reabilitare
str.Voila - 100 mii lei (se realizeaza in functie de banii care sunt in bug^t; se
realizeaza in acest an str.Bobilna, se mcep lucrarile la Calea Doftanei si se
fmalizeaza anul viitor, dupa care incep lucrarile la str.Voila). Daca Hidro Prahqva ar
introduce canalizarea, ar fi mai bine.

- SF modernizare str.Trandafirilor- 15 mii lei;
- SF modernizare str.Ion Campineanu - 15 mii lei.

Daca nu se va realiza portiunea de canalizare care a mai ramas, se va intra
anul viitor cu refacerea strazii sau peste 2 ani.

Suma totala a investitiilor este de 10.545 mii lei, iar din situatia esalonarii pe
cei 3 ani a tragerilor din finantarea rambursabila pentru care se solicita autorizarea,
in prima coloana, tragere 2019, pentru proiectele cu finantare europeana mai sunt
aprox. 3 milioane lei (faia Calea Doftanei).

Suma propusa pentru lucrari in anul 2019 este de aprox. 17 milioane lei, dar
depinde de credite si de mai multe lucruri. Cele 3 milioane lei reprezinta cofinar|tari
din credit care nu au cum sa nu se aprobe.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 10 voturi pentru (dl.Dochia, d-na Albu, d-na Clinciu, dl.Fraiila,
dl.Bondoc, dl.Pitigoi, dl.Panescu, dl.Enache, dl.Cercel, d-ra Topala) si 6 abtineri
(d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, dl.Cojocam).
Dl.consilier Ionita Daniel si dl.consilier Duran Andrei nu au fost prezenti in sala
cand s-a supus la vot proiectul de hotarare, iar d-na consilier Lupu Livia - Rodica nu
a votat.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind indexarea
impoziteIor î taxeIor IocaIe in MunicipiuI Campina, pentru anul fiscaI 2020.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurendu care precizeaza ca impozitele si taxele aprobate de Consiliul local trebuie
indexate anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentm anul
fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publicesi
Ministerul Dezvoltarii Regionale.

Sumele indexate se vor aplica m anul fiscal urmator. In acest an se apro^>a
indexarea pentru anul fiscal 2020, tinand cont de rata inflatiei de anul trecut.

Rata inflatiei este de 4,6% care va fi utilizata de catre Consiliul local asa cuj
se comunica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

Taxele speciale se rotunjesc astfel incat sa fie mai usor de mcasat de la diferit|e
institutii (cum ar fi de exemplu: taxa de parcare din parcarea centrala este 2,10 le|,
iar dupa adaugarea inflatiei de 4,6%, a propus rotunjirea la 2,20 lei). Unii consilie|i
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au propus rotunjirea pana la 2,50 lei. Daca pentru acest an se propunea 2,5G) lei si
anul viitor se mai adauga inflatia de 4%, in scurt timp se ajungea la 4,00 - 5,00 lei.

A discutat cu d-na director de la investitii si i s-a spus ca daca se cumpara un
soft nou la parcarea centrala, care elibereaza chitanta automat, se poate face o taxare
cu suma rotunda pentru o perioada mai scurta. De exemplu: daca se hotaraste sa fle
taxa de parcare de 2,20 lei/ora, calculatorul poate sa perceapa o taxa de 2,00 lei (un
bon) pentru 40 de minute. Cand iesi din parcare calculatorul calculeaza cat ai stat si
rotunjeste suma catre 2,00 lei sau 2,50 lei.

De asemenea, daca se vor monta parcometre va fi la fel de usor sa se
stabileasca prin soft-ul respectiv sume rotunde.

Daca domnii consilieri considera, ramane taxa de 2,20 lei, care va fi perceputa
si m parcarea centrala.

Dl.Ionita a observat ca s-au indexat aproape toate sumele, cu doua exceptji:
- chiriile pentru spatiile folosite ca sediu de partid; dumnealui propune

sa fie indexate;
- chiriile pentru terenurile din domeniul privat al municipaIitatii.

Raspunde dl.viceprimar Pitigoi precizand ca aceste chirii nu sunt regleme^tate
prin Codul fiscal.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot amendamentul d-lui Ionita: sa se indexeze si chiriile pentru spatiile folosite ca
sediu de partid. Cu 9 voturi pentru, 3 voturi impotriva (dl.Bondoc, dl.Enaphe,
dl.Cercel) si 7 abtineri (dl.Dochia, d-na Albu, d-na Clinciu, dl.Fratila, dl.Pitigoi,
dl.Panescu, d-ra Topala), amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotarare, Tn ansamblul sau si este adoptai cu
unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.6) luat in discutie este proiect de hotarare privind
aIocarea unor sume de bani pentru susfinerea financiara a unor manifesiari
culturaIe, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul IocaI, in anul
2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitkte
sanatate, cultura, inva^amant, culte sJ tineret, sport ^i turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care mentioneaza ca bugetul propus pentru anul acepta
este mai mic cu aprox. 200.000 lei fata de anul trecut. Daca anul trecut suma totala a
fost de 933.500 lei, anul acesta suma totala este de 736.000 lei.

Lista manifestarile culturaIe prezentata domnilor consilieri a fost Tntocmita pe
catre directorii de institutii. Fiecare manifestare culturala are un regulament care ejte
atasat la proiectul de hotarare.

Dl.Ionita aduce la cunostinta faptul ca nu o sa voteze proiectul de hotarare.
Dl.Bondoc propune doua amendamente:

- la Casa Tineretului, la manifestarea de la pct. 10 - sa se completeze cu
"1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei";

- la Casa de Cultura, la manifestarea de la pct.l9 - sa se schimbe
denumirea manifestarii - "Marcarea Zilei Veteranilor" cu "Sarbatorirea
veteranilor de Razboi". Sumele nu se modifica, decat denumirile manifestarilor.
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Dl.Fratila mentioneaza ca nu a fost omisa anul acesta organizarea zilei de
1 Decembrie. Avand in vedere ca anul trecut s-au cheltuit foarte multi bani pentru ca
a fost sarbatoarea centenarului, anul acesta, organizatorii si-au propus sa organizeze
ziua de 1 Decembrie fara sa se aloce bani din buget. Pentru acest motiv nu fig^reaza
in lista manifestarilor.

Dl.Enache precizeaza ca trebuie sa se mentioneze aceasta zi.
Dl.Dochia se refera la spectacolele de teatru care au loc la Casa de Oultura

precizand ca se alocau bani de la Consiliul local si spectacolele erau gratuiteJ dupa
care au ajuns la concluzia, sa se subventioneze doar spectacolele de teatru, inideea
ca se vand biletele la un pret mai mic si diferenta o suporta Consiliul local. Dupa mai
multe discutii s-a ajuns la un consens, in sensul propunerii unui amendament in
regulament. Suma incasata in urma vanzarii biletelor sa fie folosita integral pentru
plata spectacolului, iar din sumele primite ca subventie se va acoperi doar diferenta
dintre suma cu care a fost contractat spectacolul si suma obtinuta din vanzarea
biletelor. In felul acesta, la suma propusa de 100.000 lei se pot obtine doua
spectacole. Propunerea dumnealui va fi amendament la regulament.

D-na Albu precizeaza. ca daca se modifica regulamentul, la Anexa nr.l, pct.9
de la Casa de Cultura, sa se mentioneze "Spectacole de teatru", iar la data 6a se
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mentioneze "Mai si Noiembrie". In celelalte luni este si Festivalul de teatru "Mircea
Albulescu" - in octombrie, concerte in luna septembrie.

Dl.Dochia mentioneaza ca amendamentul propus de dumnealui se poate a^lica
tuturor spectacolelor care vor avea loc cu bilete puse la vanzare.

Dl.Stoica - cetatean al Municipiului, reaminteste Consiliului local ca, Lbgea
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, prevede la art.7,
citez: "se pune pe site si se transmite in mass-media cu cel putin 3 zile inainte
sedinta publica cu ordinea de zi, data, locul de desfa^surare pentru sedinta Consil|ului
local".

De asemenea, prin H.C.L. nr.lOO/2016 s-a aprobat ca ordinea de zi se aduce la
cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului, inserare in site-ul propriu sJ brin
darea spre publicare in mass-media locala cu cel pu|in trei zile inainte de

A

desfa^urare. Ii informeaza pe domnii consilieri ca la data de 20.04.2019, la ora
12,00, pe site-ul primariei nu era publicata ordinea de zi si nici mass-media nu
cunostea ordinea de zi.

Readuce la cunostinta Consiliului local ca in conformitate cu art.37 din
aceeasi Hotarare a Consiliului local nr.lOO, cetatenii pot participa la sedintele
consiliului si de asemenea, se face mentiunea ca, punctul de vedere exprimai in
sedintele publice are valoare de recomandare. Face aceasta precizare pentru ca de
multe ori i s-a interzis sa ia cuvantul inainte de dezbaterea sau aprobarea unui proiect
de hotarare.

Se adreseaza Consiliului local cu intrebarea - daca nu s-a stiut ce puncte se
discuta in cadrul sedintei Consiliului local, cum poate societatea civila sa participe
transparent la deciziile care ii intereseaza si pe dumnealor.

Dl.Petrescu precizeaza ca a fost o eroare si s-a retinut ce a spus dl.Stoica.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supud la

vot amendamentele:



- dl.Bondoc a facut urmatoarele propuneri:
- la Casa Tineretului, la manifestarea de la pct.lO - sa se compleieze cu

"1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei". Cu 18 voturi pentru, amendamentul a
fost aprobat (dl.Ionita nu a votat).

- la Casa de Cultura, la manifestarea de la pct.l9 - sa se s^himbe
denumirea manifestarii - "Marcarea Zilei Veteranilor" cu "Sarbatorirea Zilei
veteranilor de Razboi". Cu 18 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat (dl.Ionita
nu a votat).

- dl.Dochia a facut urmatoarea propunere:
- la Casa de Cultura, in regulament - suma incasata de la vanzarea

biletelor va fi folosita integral pentru plata spectacolului. Din sumele prirrite ca
subventie se va acoperi diferenta dintre suma cu care a fost contractat spectacolul si
suma obtinuta din vanzarea biletelor. Cu 18 voturi pentru, amendamentul a fost
aprobat (dl.Ionita nu a votat).

- d-na Albu a facut urmatoarea propunere:
- la Casa de Cultura, la pct.9 sa se mentioneze "Spectacole de

teatru", iar la data de desfasurare sa se adauge luna Noiembrie ("Mai si Noiembrie".
Cu 18 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat (dl.Ionita nu a votat).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adop^at cu
18 voturi pentru. (Dl.consilier Ionita nu a votat).

PunctuI nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aproparea
Regulamentului de organizare si functionare aI ClubuIui Pensionarilof din
Municipiul Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca proiectul de hotarare a fost promovat avand la
Referatul Administratorului Clubului Pensionarilor din Municipiul Campina,

baza
prin

care solicita actualizarea Regulamentului acestei structuri, in sensul adaugarii, in
Comitetul Director, a doua persoane din randul pensionarilor care participa freovent
la activita|ile clubului, iar dupa amiaza sa se desfasoare numai activita|i organizke $i
cuprinse in planul de activita{i al clubului. De asemenea, a propus sa se adauge si
interdic{ia de a se desfa$ura activita{i de catre alte structuri decat cele ale Clupului
Pensionarilor (asociatii, fundatii sau alte institutii).

Prin prezentul proiect de hotarare a propus adaugarea a doua persoane in
componenta Comitetului Director, din randul pensionarilor, cei care cunosc mai bine
realitaJile si care au fost alesi de catre pensionari, respectiv dl.Odenschi Ion si S>oare
Constantin. De asemenea, trebuie aleasa o alta persoana in locul d-lui consilier Dima
care nu mai face parte din Consiliul local si care era membru al Comitetului
Director.

Dl.Candea mentioncaza ca la Rcgulamentul dc organizarc si functionai'e al
Clubului Pensionarilor propune doua amendamente, ambele se refera la aceeasi
problema. Art.23 reglementeaza obligatiilor clubului, iar la lit."i" se mentioneaza: "
sa nu exprime idei politice, indiferent ale carui partid, in incinta Clubului".
Dumnealui este de parere ca nu este o obligatie, ci o interdictie, motiv pentru care
propune sa fle inclusa la art.24, la interdictii. Al doilea amendament viz^aza
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continutul acestei probleme, dumnealui considerand ca nu acopera toata aria
activitatilor prin care se pot desfasura activitati politice m acest club.

Propune urmatoarea formulare a lit."i": "sa nu promoveze doctrine s^u idei
politice si sa nu desfasoare activitati de prozelitism in incinta Clubului".

Dl.Enache propune ca din conducerea Clubului Pensionarilor sa faca parte
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se si pun la
vot amendamentele d-lui Candea:

- lit."i" de la art.23 sa fie trecuta la art.24 - la Cap.V - Interdic^tii. Cu
unanimitate de voturi (19 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

- reformularea lit."i" care va fi lit."h", la art.24 - "sa nu promoveze
doctrine sau idei politice si sa nu desfasoare activitati de prozelitism m :.ncinta
Clubului". Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru), amendamentul a fost
aprobat.

Pentru ca a fost decat o singura propunere pentru componenta Comitetului
director - dl.Bondoc Viorel - Gheorghe, se supune la vot proiectul de hotarare, Tn
ansamblul sau si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.8) este proiect de hotarare privind aprdbarea
cumpararii de catre MunicipiuI Campina a terenuIui m suprafata de 2.467,00
m.p., situat m MunicipiuI Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.2&, cu
Nr.CadastraI 25086.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate puget,
finante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si prtvat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Albu care precizeaza ca pentru achizitionarea terenuIui
prezentata si suma care este prevazuta m buget. Pe terenul respectiv se afla lo

a fost
;ul de

joaca de la poarta Turnatoriei Centrale, iar valoarea este stabilita de ca|re un
evaluator autorizat.

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

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare p^ivind
transmiterea fara plata a dreptului de proprietate asupra terenuIui afjat m
domeniuI privat aI Municipiului Campina, in suprafata de 2.418,00 m.b., cu
Nr.Cadastral/CF 23256, situat m MunicipiuI Campina, str.PetrolistuIui, ̂ r.20,
catre Parohia Sf.Mc.Dimitrie Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-nii consilieri: Dochia Adrian, Jratila
Severius - Florin si Duran Andrei.

Ia cuvantul dl.Dochia care precizeaza ca asa cum reiese si din expuner^ea de
motive, terenul a fost atribuit mai demult de catre Consiliul local, in fol^sinta
gratuita, pentru construirea unui edificiu. Nu s-a putut construi, nu au fost pus^ nici
conditii, iar acum preotul paroh Melnic a gasit posibilitatea de a obtine o finant^re de
la CNI, iar conditia impusa de aceasta autoritate este ca terenul se treapa in
proprietatea parohiei.

Mai este un lucru care l-a determinat sa sustina acest proiect - faptul ca| daca
nici acum nu se poate construi cladirea, dupa 5 {cinci) ani terenul revine primarjei.
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Dl.viceprimar mtreaba ce se intampla daca se adauga un singur etaj.
Antevorbitorul mentioneaza ca fiind un proiect cu CNI, acestia iau terenul si

realizeaza o constructie.
Dl.Dragomir propune sa fie nominalizat cineva din primarie, dintr-un anumit

compartiment, care sa urmareasca toate contractele de concesiune, rea.lizarea
acestora si sa ia in evidenta si terenul din str.Petrolistului si peste 5 ani, sii poata
trage un semnal de alarma. Crede ca terenul o sa ramana tot cum este acuri. Este
bine sa se obtina fonduri pentru realizarea constructiei, dar daca, dupa 5 ani, fara 30
de zile, nu este notificat conform acestui proiect, terenul ramane si nu intra din nou
in posesia primariei.

Dl.viceprimar propune ca dl.Dragomir sa faca un amendament, la art.2 unde
sa se mentioneze, dupa termenul de 5 ani si articolele din Codul civil, se ocupa de
exemplu,compartimentuljuridic.

Intervine dl.Anton care mentioneaza ca Serviciul ADPP care raspuhde de
patrimoniu, urmareste toate contractele (are o evidenta a contractelor - qele cu
redeventa, cele fara redeventa, toate terenurile mchiriate).

Dl.viceprimar propune urmatorul amendament la art.2: "Transmit0rea in
proprietatea Parohiei Sf. Mc.Dimitrie Campina (...) din Codul civil, pri^i grija
Serviciului ADPP".

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot amendamentul propus de dl.viceprimar, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi (19 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoi)tat cu
unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.lO) este proiect de hotarare pentru modific^rea $i
completarea Anexei Ia H.C.L. nr.80/24 iunie 2016 privind aIegerea comisi|lor de
speciaIitate ale Consiliului Iocal al Municipiului Campina, modificata si
compIetata.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Ionita Daniel care preqizeaza
ca a initiat proiectul de hotarare datorita faptului ca dl.Mihai Cojocaru a intrat in
Consiliul local in locul d-lui Dima si tinand seama de profesia si locul de rtiunca,
respectiv Ocolul Silvic, a considerat ca este oportun sa-si desfasoare activit^tea in
cadrul Comisiei de administratie publica, nu in cadrul Comisiei de cultura.

Avand in vedere ca dumnealui face parte din Consiliul Directoral al Clbbului
Sportiv si se ocupa si de partea sportiva, considera ca ar fi mai oportun sa fac^ parte
din Comisia de sanatate, cultura. A considerat ca este normal sa faca aceasta
propunere, neaducand nicio modificare la componenta comisiilor, facand paite din
acelasi partid si sa se schimbe doar comisiile, fiind doar o schimbare intre :ei doi
consilieri.

Totodata, domnii consilieri au putut observa ca s-a modificat si numelc d-lui
Catalin - Robert care facea parte din Comisia administratie publica locala, juri<iic.

D-na Albu observa ca instinctul de conservare al d-lui Ionita nu a functionat
cand a initiat acest proiect de hotarare. Propune ca dl.Ionita sa ramana la comtaia la
care a fost si dl.Cojocaru sa intre la Comisia de cultura. Dl.consilier Iotiita a
demonstrat in cadrul sedintei ca a inteles anumite lucruri, in sensul ca nu a participat
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la dezbateri si nu a votat un anumit proiect de hotarare. Sa fi membru al Comisiei de
cultura (iar aceasta lucreaza cu un numar impar de oameni), la un moment lucreaza
cu 4 membri, din care 2 membri vor ceva, iar ceilalti 2 altceva, se blccheaza
activitatea comisiei. Astfel, in aceasta comisie ar fi membru numai cu rumele,
pentru ca la foarte multe proiecte nu ar putea sa participe la lucrari si sa voteze.

Pentru motivele mentionate, propune ca dl.Ionita sa ramana la Comisia
administratie publica locala, iar dl.Cojocaru sa intre in Comisia de cultura.

Dl.Ionita precizeaza ca domnii consilieri ar trebui sa vina cu pro^uneri.
Dumnealui nu poate sa schimbe un membru dintr-o comisie, decat in cadrul
partidului.

Dl.viceprimar Pitigoi solicita o pauza pentru consultari.
Se ia o pauza.
Se reiau lucrarile sedintei, iar dl.Ionita retrage proiectul de hotarare.
Dl.Fratila mentioneaza ca dumnealor sunt in inferioritate numerica la c<

avand in vedere ca dl.Dima a plecat si a fost inlocuit cu dl.Cojocaru, dar nu
)misie,
se stie

din ce comisie o sa faca parte. Intreaba daca, Tn continuare, raman cu un niembru
lipsa la comisie.

Dl.Anton precizeaza ca trebuie initiat un alt proiect de hotarare.
Dl.primar mentioneaza ca dl.consilier Cojocaru nu poate sa-si ia banii pentru

ca nu poate participa la sedintele comisiilor, avand in vedere ca nu face pa^rte din
nicio comisie.

Dl.Ionita mentioneaza ca dumnealui si-a retras proiectul de hotarare.
Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

aprobarea Actului adifionaI la Contractul de delegare prin concesiune a
serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, nr.20.669/31 iulie 2i)18.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei administratie publica
locala, juridic, rela|ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
spatiu locativ, s.a.m.d.

Ia cuvantul dl.Candea care precizeaza ca promovarea proiectului de h3tarare
are la baza cererea Asociatiei pentru Protectia Animalelor Ploiesti, prin care se
solicita recalcularea sumei alocate personalului salariat, motivat de modi:icarile
legislative in ceea ce priveste acordarea salariului minim brut in plata.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l2) de pe ordinea de zi este proiect de hokarare
privind aprobarea RegulamentuIui referitor la regimul fmanfarilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Campina
pentru activitati nonprofit de interes local.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si pr^ivat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Albu care precizeaza ca proiectul se refera la Regula^nentul
privind fmantarea nerambursabila, respectiv Legea nr.350/2005, lege care
modificata, iar regulamentul a fost adaptat conform modificarilor intervenite 1;

a fost
lege.
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun4 la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.l3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Munic
Campina, Cap.II, pct.B3.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate

ipiului

buget,
fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si pfivat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Lupu care mentioneaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun^ la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l4) de pe ordinea de zi este proiect de hdtarare
privind emiterea Avizului Consiliului local aI Municipiului Campina pentru
desfasurarea activitatilor de prestari servicii funerare, de catre S.C. FIoraria
Ally S.R.L., cu sediul m MunicipiuI Campina, B-dul Carol I, nr.l39.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Petrovici care precizeaza ca fata de expunerea de biotive
prezentata nu are nimic de adaugat. Doreste sa fie luat in considerare proiectu| si sa-l
voteze membrii Consiliului.

D-na Albu mentioneaza ca pentru acest proiect de hotarare nu are nicio
observatie concreta sau propunere de amendament sau modificare, dar ar dori ca la
sedinta viitoare, Regulamentul unde sunt prevazute astfel de servicii funerare pentru
MunicipiuI Campina sa fie revizuit si incluse restrictii pentru firmele care presteaza
astfel de servicii. Crede ca firma care vizeaza proiectul de hotarare este cea de langa
calea ferata (B-dul Carol I, nr.l39) si de asemenea, crede ca aproape toti cor.silierii
trec pe acolo, cel putin o data pe saptamana sau pe luna. Firma mai are putin :;i pune
si "morti" in vitrina. Regulamentul trebuie modificat si incluse unele interdictii. Si
pe str.l Mai este o capela (o baraca).

Dl.Enache propune ca atunci cand se reia regulamentul sa se faca referire si la
fatadele de pe centru care au o parte de expunere spre public, in sensul sa se vada
cum sunt aranjate vitrinele si in ce stare sunt.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se :;upune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.l5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea sj completarea art.2 la H.C.L. nr.98/28 iulie 2016 privind
aprobarea unor reglementari referitoare la mchirierea prin licita(ie publica a
unor terenuri apar{inand domeniului public sau privat al Municipiului
Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si
probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.
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Ia cuvantul dl.consilier Candea care precizeaza ca modificarea s-a impus
pentru a face compatibile doua acte normative care au fost elaborate de Consiliul
local si anume: H.C.L. nr.98/2016 si H.C.L. nr.l62/2018, care reglementeaza in
moduri diferite aceeasi problema a comisiei de licitatie.

Modificarea propusa este m conformitate cu prevederile art.l4 din
Regulamentul aprobat in acest sens.

D-na Clinciu stie ca atunci cand dl.Candea intocmeste expunerile de motive
este foarte riguros. Dumneai nu a inteles din expunerea de motive ce doreste
dl.Candea sa modifice si de ce vrea sa modifice. Ar dori ca dl.Candea sa-i expiice.

Antevorbitorul mentioneaza ca H.C.L. nr.98/2016 se refera la comisia
ocupa cu desfasurarea licitatiei. Ulterior, s-a elaborat Regulamentul aprobat prin
H.C.L. nr.l58/2018 care prevede ca aceasta comisie constituita sa aiba o anumita
componenta.

;are se

In H.C.L. nr.l62/2018 se prevede ceea ce este mentionat si in art.14 din
regulament. H.C.L. nr.98/2016 a fost elaborata inainte si nu mai concorda cti art.l4
din regulament. In felul acesta erau incompatibile actele respective.

Dl.Olarasu precizeaza ca prin cele doua hotarari ale consiliului local s-au
stabilit pentru acelasi obiect al inchirierii, doua comisii cu componenta diferita.
Pentru a avea o singura comisie s-a initiat proiectul de hotarare.

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

Urmatorul punct (nr.l6) este proiect de hotarare pentru modific;irea si
completarea art.9 la H.C.L. nr.l52/30 octombrie 2008 privind aprobarea unor
reglementari referitoare la activitatea de transport in regim de taxi $i m regim
de inchiriere pe raza Municipiului Campina, modificata si completata prin
H.C.L. nr.99/28 iulie 2016.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si
probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.

Ia cuvantul dl.consilier Ionita care mentioneaza ca in comisie nu mai sste un
membru al Consiliului local si au intervenit modificari si din partea au;oritatii
executive, motiv pentru care s-a impus necesitatea initierii acestui proiect de
hotarare.

Dl.Candea il propune pe dl.Cojocaru Mihail - Gabriel. Se supune la vot
propunerea, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru)j

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

Dl.consilier Fratila Severius - Florin cere permisiunea sa plece de la lucrarile
sedintei.

Punctul nr.l7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea nr.crt.l din Anexa la H.C.L. nr.l20/28 sept.2006 privind aprobarea
inventarierii in domeniul privat al Municipiului Campina a imobilelor
apar{inand fondului locativ de stat, situate m Municipiul Campina, modificata
si completata prin H.C.L. nr.25/28 ian.2008.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, Jinante,
programe finantare europeana, administrarea domeniului public si pr:vat si
agricultura.

Dl.Dochia precizeaza ca nu are completari fata de expunerea de
prezentata.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun<

motive

lavot^ j.

si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.l8) este proiect de hotarare privind atestarea

apartenentei Ia domeniul privat al Municipiului Campina a terenului m
suprafata de 135,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Badea Qrtan,
nr.6A, T 83, Cc 1039.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, ;inante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul dl.Dochia, care precizeaza ca nu are completari fata de expunerea
de motive prezentata.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun 3 la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.l9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 104,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Badea Ortan,
nr.6A, f 83, Cc 1039.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, inante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si prkvat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Lupu, care precizeaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu are nimic de adaugat.

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

Urmatorul punct (nr.20) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind atestarea apartenentei Ia domeniul privat al Municipiului Caniipina a
terenului in suprafata de 66,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Badea
Cirtan, nr.6A, T 83, Cc 1039.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, Fmante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si pJivat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Lupu, care mentioneaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu arc nimic de adaugat.

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

Punctul nr.21 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, in suprafata de 512,00 m.pj, situat
in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T 83, P Cc 1003, cu
Nr.cadastral/CF 25350, in doua loturi.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de spec^ialitate
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza ca pentru acest teren s-au
inregistrat la Primaria Campina doua cereri formulate de catre administratorii a doua
societati care isi desfasoara activitatea in zona respectiva si care au solicitat (unul
dintre ei) cumpararea unei suprafete de teren si celalalt constituirea unui d:*ept de

concesionarea unei suprafete, in vederea extinderii cons ructieisuperficie si
existente.

In scopul analizarii acestor solicitari a fost emis un certificat de uoanism
pentru stabilirea regimului juridic al terenului.

Din acest considerent s-a propus dezmembrarea terenului in doua lotur|i astfel
incat sa existe posibilitatea pentru cele doua societati care au formulat cerer^i (daca
membrii Consiliului local sunt de acord), sa li se atribuie in proprietate sau
concesiune suprafetele respective de teren.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun 3 la vot
si este respins cu 9 voturi pentru (dl.Dochia, d-na Albu, d-na Clinciu, dl.Eondoc,
dl.Pitigoi, dl.Panescu, dl.Enache, dl.Cercel, d-ra Topala) si 9 abtineri (d-m Lupu,
d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Cojocaru, dl.Ionita,
dl.Dragomir, dl.Duran).

Dl.Anton mentioneaza ca fiind vorba de un proiect ce vizeaza admin^strarea
domeniului public, trebuia adoptat cu votul a doua treimi.

Urmatorul punct (nr.22) este proiect de hotarare privind aprobarea
trecerii din domeniuI public in domeniul privat a terenului, m supra 'ata de
162,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T 83^ P Cc
1003.

Avand in vedere ca proiectul de hotarare anterior a fost respins, d-na plinciu
mentioneaza ca cele doua proiecte de hotarare care urmeaza raman fIra obiect

Comisia de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului isi retrage proiectele de hotarare de la pct.22 si pct.23.

Punctul nr.24 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea asocierii Municipiului Campina cu S.C. Neptun S.A. Campina si
S.C. Soceram S.A. Campina, in vederea initierii, proiectarii, avizarii si
aprobarii a doua Planuri Urbanistice Zonale pentru imobileIe inscrise in Cartea
Funciara, cu Nr.22347 si Nr.22530, situate in Municipiul Campina, B-du^ Carol
I, f.nr., (S cumulata=7.933,00 m.p.), cat si pentru imobilele cu Nr.Ca^astral
25375, situat in B-dul Nicolae Balcescu, nr.39C (S=4.394,00 m.p.) si
Nr.Cadastral 25314, situat in Calea Daciei, f.nr. (S=13.000,00 m.p.).

D-na Albu anunta presedintele sedintei ca nu o sa voteze acest prc|iect de
hotarare.

Dl.Dragomir, de asemenea, nu o sa voteze pentru ca face parte din Cbnsiliul
de administratie al S.C.Neptun.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea
teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.
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D-na Clinciu se adreseaza presedintelui sedintei solicitandu-i sa fee dea
cuvantul d-nei arhitect sef, d-na Caliman Didona, pentru a da explicatiile necesare,
fiind un proiect tehnic.

D-na Caliman precizeaza ca este vorba de un investitor care doreste sa
modifice destinatia terenului pe care il are in proprietate. Se refera la terenul situat
pe Calea Daciei, f.nr. (de langa ETU), dar care are adresa pe B-dul Nicolae
Balcescu. Terenul respectiv are interdictie de construire fiind un spatiu verde cu
perdele de protectie. Este o destinatie care s-a perpetuat de la toate PUG-urile, avand
in vedere anumite retele si natura terenului. Urmeaza sa se verifice terenul prin studii
geo.

Schimbarea de destinatie in institutii si servicii trebuie compensata printr-o
alta schimbare de destinatie asupra altor terenuri pe care le propune investitorul,
respectiv doua terenuri de la intrarea dinspre Cornu. Aceasta schimbare trebuie
facuta pentru ca PUG-ul nu are voie sa-si modifice suprafata de spatii verzi.

Au avut loc consultari cu d-na arhitect de la Consiliul Judetean referitor la
modalitatea de rezolvare a solicitarii investitorului, S.C.Neptun, respectiv
S.C. Soceram, firmele urmand sa se asocieze in vederea schimbarii destina;iei, iar
fmanciar va fi suportat de societatea Neptun (costurile privind documentktia de
urbanism, avize).

Dl.Ionita se adreseaza d-nei Albu intreband ce legatura au comisiile
Consiliului local care elaboreaza documente si care este posibil sa nu le voteze.
Incompatibilitatea este la vot, nu la initierea proiectelor si incompatibilitatea nu vine
la participarea intr-o comisie.

D-na Caliman doreste sa completeze, de ce este solicitata asocierea. Prin
asocierea cu Municipiul Campina se depaseste o faza care insemna st^diu de
oportunitate, in sensul ca, daca se realizeaza asocierea, Municipiul Campina
considera oportuna investitia si se merge direct in Comisia tehnica de la nivelul
Consiliului Judetean (Legea nr.350/2001 permite acest lucru). Toate aspe^tele au
fost discutate in Consiliul Judetean.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supun
si este adoptat cu 16 voturi pentru. (D-na consilier Albu Elena si dl.cpnsilier
Dragomir Ion nu au votat).

Urmatorul punct (nr.25) de pe ordinea de zi este proiect de h^tarare
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Construire 4

la vot

patru)
locuinte P+1, cu cate 2 (doua) apartamente, imprejmuire, alei incinta
(St=1.662,00 m.p.)", pe teren situat in Municipiul Campina, str.Ec;iterina
Teodoroiu, nr.47, beneflciari d-na Visoiu Anda si dl.Visoiu Robert - Andy.

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

D-na Clinciu precizeaza ca a fost necesara intocmirea planului urbanistic de
detaliu de catre proprietarii care vor sa construiasca patru locuinte individuale, in
zona respectiva.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supur^e la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
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Punctul nr.26 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare ^rivind
aprobarea PlanuIui Urbanistic de Detaliu pentru "Amplasare constructii Anexa
C4 si C7, modernizare si extindere Corp C1, reconfigurare, demolare partiala
si schimbare destinatie Corp C3, amenajare teren (St=6.172,00 m.p.)", pe teren
situat Tn Municipiul Campina, str.I.H.RaduIescu, nr.70-72, beneficiari
dI.Dumitru Nicolae si d-na Dumitru Maria - Clara.

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

D-na Clinciu mentioneaza ca membrii comisiei nu au nimic de adaugat.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
Ultimul punct inscris pe ordinea de zi (nr.27) este mtrebari, interpelari,

diverse.
D-na Petrovici ureaza colegilor si tuturor campinenilor "Paste fericit, ca pace,

cu liniste, cu multa lumina in suflet si cu tot ceea ce isi doreste fiecare mai bun. La
Multi Ani!, tuturor". Le multumeste tuturor pentru colaborare si sprijin.

D-na Clinciu Ti da dreptate, in mare parte, d-lui Stoica, pentru ca cetatenii au
dreptul sa fie informati. Stie ca se foloseste Regulamentul privind datele cu caracter
personal, trebuie respectat, dar nu in asemenea masura incat sa se incalce dreptul de
informare a cetatenilor.

A observat ca Hotararile Consiliului Local cand sunt publicate pe
Primariei Campina au acoperite datele cu caracter personal. Intreaba daca
lucru se poate face si cu proiectele de hotarare, astfel incat oamenii sa fie informati.
Prin H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a
Consiliului local s-a mentionat ca cetatenii pot sa participe la discutii in legatura cu
subiectele de pe ordinea de zi. Daca cetatenii nu cunosc continutul proiectelor de
hotarare nu au cum sa participe la discutii.

S-a mai discutat acest subiect in cadrul Consiliului local si atunci li s-a spus
cetatenilor sa faca cereri scrise catre consiliu care vor fi luate in discutie la sedinta
respectiva. Daca cetatenii nu au proiectele de hotarare intreaba cum sa facU cereri
scrise inainte de sedinta.

,̂ L

Ii intreaba pe domnii consilieri daca nu considera necesar ca la hotararile care
se publica pe site-ul primariei sa fie blurate toate datele cu caracter personal si la fel
si continutul proiectelor de hotarare sa fie publicat cu cateva zile inainte de sedinta,
astfel incat oamenii sa poata sa-si spuna punctul de vedere.

site-ul
acelasi

Dl.Anton mentioneaza ca se respecta procedura privind afisarea pe site-ul
primariei, dar acesta este in reconstructie. Nu au mai fost situatii de genul acpesta sa
nu mai fie afisate pe site, in termenul corespunzator.

In ceea ce priveste blurarea datelor cu caracter personal precizeaza ca este un
volum foarte mare de munca. Proiectele de hotarare sunt transmise vinerea, la o ora
inaintata. Hotararile adoptate sunt postate pe site, dar la un anumit interval de timp.
Acestea ajung la juristul care este responsabil cu GDPR-ul, lucreaza la efe si le
transmite mai departe. O sa se analizeze acest aspect.

D-na Albu este de parere sa se publice pe site-ul institutieivarianta
proiectelor de hotarare.

word a
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D-na Clinciu mentioneaza ca pana lajumatatea anului trecut existau publicate
pe site-ul primariei si proiectele de hotarare. In formatul word (asa cum a spus d-na
Albu), modificarea se poate face mai repede.

Dl.Olarasu precizeaza ca Tn formatul word nu sunt toate documentele atasate
proiectului de hotarare.

Dl.Enache reaminteste despre trotuarul de pe str.Ion Campineanu. In buget s-a
alocat bani pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, dar pe parcur , la o
rectificare de buget se re/olva si aceasta problema.

De asemenea, pe str.Mihail Kogalniceanu, in fata blocului nr.27, pe o alee de
acces si la parcarea de alaturi ca si pe aleea de intrare din str.M.Eminescu spre
SPAEPCA se aduna apa, iar locurile respective nu mai sunt practicabile. Roaga
respectos sa se rezolve aceste probleme ca sa le arate oamenilor ca ceea ce a
recomandat d-na Petrovici se si intampla in fapt.

Referitor la fata cinematografului, a observat ca acesta a intrat in c
normal, s-a demolat ce era construit ilegal acolo, dar starea cladirii actu;
alarmanta. Drept urmare, crede ca trebuie sesizata Cinematografia Nationala m
legatura cu pericolul potential al acestei cladiri, precum si Ministerul Mediului
privind poluarea urbanistica. Este foarte deranjant ochiului cladirea respectiva, cat si
spatiul inconjurator. In fata cinematografului sunt trei elemente de construc1ie care
au ramas neingrijite. Acolo trebuie amenajate suprafete cu flori si decoratii ekgante.

In ceea ce priveste regimul constructiilor din oras, in ultima perioada au fost
discutii privind intrarea in legalitate. Ceea ce se mtampla cu dumnealo;- ca si
Consiliu local, sa acorde intrarea in legalitate prin votul dumnealor, se savarseste o
frauda. Cineva, la un anumit timp, i-a dat voie constructorului ^oate cineva din
primarie) sa mearga mai departe. Nici controlul m constructii nu se duce la timp,
cand poate sa opreasca lucrurile m rau. Acest mod de lucru il face sa propuna ca prin
regulamentul Consiliului local sa fie interzise proiectele de hotarari prin care se cere
intrarea in legalitate.

^

Inainte de inchiderea sedintei, dl.Petrescu ureaza tuturor "Un Paste fipricit si
multa sanatate".

rcuitul
le este

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele
inchisa.

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

declara

Prejedinte de
XConsili

dl.Peiresc

edit.I.G.

Secretarul Municip^ului
Campina,

jr.MoI nuE ena

^

Intocmit,
ec.BaIan Lavinia^

Iordachfe Gabriela
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