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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 29 mai 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc sedinJa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozitia nr.305/24 mai 2019 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin{ei au fost conduse de d-na consilier Petrovici Mihaela, la ele
fiind prezen{i 18 consilieri locali din totalul de 19 (a absent - dl.consilier Panescu
Robert - Catalin).

La lucrarile acestei $edinte ^u participat: 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, fmante,
contabilitate, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si taxe din cadrul Directiei
economice, d-na Caliman Didona - Arhitect sef, d-na Maurici Cristina - consilier in
cadrul Oficiului transport, avize, d-na Olarasu Lacramioara - consilier in cadrul
Serviciului ADPP, d-na Buda Otilia si d-na Melinceanu Cristina - consilieri in
cadrul Compartimentului indrumare asociatii proprietari, dl.Badulescu Remus -
administrator public al Municipiului Campina, dl.Dula Marian - consilier Cabinet
Primar, reprezentan|i ai mass-mediei, precum $i locuitori ai Municipiului.

Presedintele sedintei declara deschisa sedinta Consiliului local al Municipiului
Campina, din data de 29 mai a.c.

Pentru inceput se da cuvantul d-lui Anton care supune la vot procesul - verbal
al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 23 aprilie 2019. Pentru ca nu sunt
discutii, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Presedintele sedintei intreaba daca sunt modificari, completari la proiectul
ordinii de zi.

Dl.viceprimar Pitigoi propune ca punctul nr.2 din proiectul ordinii de zi sa
devina punctul nr.20. Se supune la vot propunerea d-lui viceprimar, aceasta fiind
aprobata cu 18 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarea adusa si este aprobat
cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi - proiect de
hotarare privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I a bugetului
local al Municipiului Campina, a contului de executie a bugetului
imprumuturilor externe si interne si aprobarea contului de executie pe
trimestrul I a bugetelor ordonatoriIor tertiari de credite pe anul 2019.

Pentru ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de dl.viceprimar



Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca fata de expunerea de motive prezentata nu
are nimic de adaugat.

Rapoartele comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotarare sunt
favorabile.

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).

Pentru ca punctul nr.2 de pe ordinea de zi a devenit punctul nr.20, se trece la
urmatorul punct (nr.3) - proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentantiIor ConsiIiuIui local in Comisia de evaluare, in vederea atribuirii
contractelor de finanfare nerambursabile.

Pentru ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care mentioneaza ca nu are completari la expunerea de motive si
asteapta propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei de evaluare.

Dl.Bondoc propune urmatoarele persoane:
- d-na consilier Albu Elena;
- dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian;
- dl.consilier Enache Dragomir.

Dl.Duran il propune in calitate de membru pe dl.consilier Dragomir Ion.
Se ia pauza pentru completarea buletinelor de vot.
Dl.Anton se adreseaza d-lui Bondoc intrebandu-l daca propunerea pentru d-na

consilier Albu a fost pentru presedinte.
Raspunsul d-lui Bondoc este aflrmativ.
Se completeaza buletinele de vot cu propunerile pentru membrii in Comisia de

evaluare, respectiv dl.Pitigoi Ioan - Adrian, dl.Enache Dragomir si dl.Dragomir Ion.
Se trece la vot.
Comisia de validare procedeaza la numararea voturilor pentru propunerile

facute, iar d-na Clinciu in calitate de presedinte al comisiei anunta rezultatul votului:
- dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian- 15 voturi;
- dl.consilier Enache Dragomir - 10 voturi;
- dl.consilier Dragomir Ion - 8 voturi.

D-na Petrovici precizeaza ca reprezentantii Consiliului local in Comisia de
evaluare, in vederea atribuirii contractelor de fmantare nerambursabile sunt:

- d-na consilier Albu Elena - presedinte;
- dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian - membru;
- dl.consilier Enache Dragomir - membru.

Se supune la vot proiectul de hotarare, impreuna cu componenta comisiei,
acesta flind aprobat cu 15 voturi pentru si 2 abtineri (d-na Lupu Livia - Rodica si
d-na Frincu Anda - Lorena). Dl.consilier Ionita Daniel nu a fost prezent la supunerea
la vot a proiectului de hotarare.

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Organigramei si a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila
Campina.

Pentru ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
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Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca fata de expunerea de motive nu are nimic de
adaugat.

Avand in vedere ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se
supune la vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. (D-na consilier Lupu Livia - Rodica
nu a votat si dl.consilier Ionita Daniel nu a fost prezent la deliberarea si supunerea la
vot a proiectului de hotarare).

Urmatorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Organigramei si a StatuIui de func{ii al SpitaluIui MunicipaI
Campina.

Avand in vedere ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
- Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de
dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca in plus 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 17 voturi pentru. (Dl.consilier Ionita Daniel nu a fost prezent la
deliberarea si supunerea la vot a proiectului de hotarare).

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Comisia de concurs/examen,
respectiv in comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul/examenul
organizat in vederea ocuparii functiei vacante de director medical, functie
specifica comitetului director, la Spitalul Municipal Campina.

Pentru ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca proiectul se refera la comisia care va
solutiona atat examenul, cat si contestatiile pentru functia vacanta de director
medical. Roaga membrii Consiliului local sa faca propuneri.

Dl.Fratila face urmatoarele propuneri:
- pentru Comisia de concurs:

- d-na consilier Clinciu;
- d-na consilier Petrovici.

- pentru Comisia de solutionare a contestatiilor:
- dl.consilier Enache;
- d-na consilier Lupu.

D-na consilier Lupu spune ca in perioada organizarii concursului nu este in
localitate, la fel si d-na Petrovici.

Astfel, dl.Pitigoi face urmatoarele propuneri:
- dl.consilier Cojocaru in locul d-nei consilier Petrovici;
- dl.consilier Dochia in locul d-nei consilier Lupu.

Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotarare Tn
ansamblul sau, cu propunerile pentru reprezentantii Consiliului local m Comisia de
concurs si comisia de contestatii, dupa cum urmeaza:

- Comisia de concurs:
- d-na consilier Clinciu Monica - Iozefina;
- dl.consilier Cojocaru Mihael - Gabriel.

- Comisia de solutionare a contestatiilor: i*t- '*tf'ffl3 <v*_y*(7o*U'W^ Csu

- dl.consilier Enache Dragomir;



- dl. consilier Dochia Adrian.
Cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru), proiectul de hotarare a fost

adoptat. (Dl.consilier Ionita Daniel nu a fost prezent la deliberarea si supunerea la
vot a proiectului de hotarare).

Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
soIicitarea ConsiIiului locaI al Municipiului Campina pentru transmiterea unui
teren, in suprafata de 600,00 m.p., Nr.CadastraMCF 22600, situat fn Municipiul
Campina, str.PetrolistuIui, f.nr., din domeniul public al statului si
administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul
public al Municipiului Campina.

Avand in vedere ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
- Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de
dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian, care mentioneaza ca proiectul se refera la un
teren pe care Consiliul local l-a transmis catre APIA, cu multi ani in urma, pentru
edificarea unui centru de indrumare. Intrucat pe terenul respectiv nu s-a realizat
investitia, s-a solicitat Ministerului Agriculturii retransmiterea terenului. S-a primit
acceptul, motiv pentru care ii roaga pe domnii consilieri sa voteze proiectul.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. (Dl.consilier Ionita Daniel nu a fost prezent la
deliberarea si supunerea la vot a proiectului de hotarare).

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat aI Municipiului
Campina a unui mijloc fix cu durata normaIa de utilizare consumata in vederea
scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestuia.

Pentru ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care mentioneaza ca proiectul se refera la o cladire aflata in
incinta Spitalului de Psihiatrie Voila, ediflcata in anul 1952 si care nu mai este
folosita de cca 30 de ani, iar in prezent se afla in paragina.

In locul acestei cladiri, se va edifica (cu fonduri de la Ministerul Sanatatii), un
teren pentru sustinerea activitatilor sportive.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. (D-na consilier Lupu nu a votat si dl.consilier
Tonita Daniel nu a fost prezent la deliberarea si supunerea la vot a proiectului de
hotarare).

Urmatorul punct (nr.9) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii prin Iicita{ie publica a terenului in suprafa{a de 5.000,00
m.p., situat in Municipiul Campina, De604/I, T 21, Parcela P 620, Nr. cadastraI
28188, CF 28188.

Avand in vedere ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
- Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de
dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian, care mentioneaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu are comentarii.

Dl.Dochia precizeaza ca in expunerea de motive se mentioneaza ca proiectul
are la baza cererea formulata de S.C. Floricon Salub S.R.L. A intrebat si a inteles ca
este un teren pe care societatea doreste sa-l foloseasca pentru selectare si stocare



deseuri. Dl.Dochia considera ca in cazul in care terenul este scos la licitatie si este
castigat de altcineva, acesta isi pierde sensul.

Dl.viceprimar spune ca trebuie folosit Tn acelasi scop.
Antevorbitorul mentioneaza ca nu se specifica acest lucru in proiectul de

hotarare.
Dl.Anton spune ca este mentionat la art.l, ultima teza, din proiectul de

hotarare.
D-na Albu intreaba de ce se mai face licitatie.
Dl.viceprimar precizeaza ca mai sunt 2-3 operatori in Prahova care au aceleasi

nevoi, care pot sa participe la licitatie si sa ia terenul.
Dl.Dochia a inteles ca terenul este necesar pentru orasul Campina, pentru

depunerea, depozitarea si selectarea deseurilor. Terenul sa ramana al orasului
Campina, sa fie dat pentru depozitarea deseurilor, iar daca intre timp societatea
Floricon dispare si vine alta firma, foloseste terenul cealalta firma. Altfel devine
proprietara o firma care, din punctul dumnealui de vedere nu i se pare logic si corect.

Dl.Olarasu precizeaza ca din discutiile cu reprezentantul operatorului a inteles
ca pe terenul respectiv urmeaza sa fie edificate niste constructii care vor avea
caracter definitiv. Intr-o prima faza terenul urmeaza sa fie utilizat doar pentru
depozitarea temporara a deseurilor, urmand ca pe acest teren sa se extinda statia de
sortare.

Dl.Dochia intreaba daca terenul va avea aceeasi destinatie.
y )

Dl.Anton mentioneaza ca societatea Floricon a solicitat cumpararea terenului.
D-na Albu reaminteste faptul ca s-a mai vandut firmei Floricon un teren

pentru o statie de compost. Dupa ce a cumparat terenul nu a mai facut statia de
compost. S-a propus sa i se dea terenul, conform legii serviciilor publice (la vremea
respectiva chiar s-a documentat), in administrare, gratuit, pentru ca legea permitea
acest lucru, dar firma nu a fost de acord, a dorit sa cumpere terenul.

Intreaba daca atunci cand contractul de concesionare a serviciului public de
salubritate in Campina va expira si serviciul va fi concesionat altei firme, aceasta va
solicita un teren unde sa faca statie de sortare.

Dl.viceprimar precizeaza ca firma Floricon a castigat licitatia prin ADI, pe
zona unde se afla si Campina. Cand se va termina contractul incheiat pe 22 ani, cu
societatea Floricon, se va lucra tot cu Floricon.

D-na Albu intreaba pe cati ani este Floricon, pentru ca dumneaei nu crede ca
este pe perioada nelimitata.

Dl.Badulescu mentioneaza ca pe o perioada de 7 ani.
Dl.viceprimar il intreaba pe dl.Badulescu cand incepe contractul prin ADI cu

firma Floricon.
Antevorbitorul precizeaza ca la data de 1 ianuarie 2023 pana in 2025 (o

perioada de 3 ani). Atunci are posibilitatea prin licitatia castigata prin ADI sa
reconcesioneze serviciul.

Dl.Olarasu mentioneaza ca in urma cu cativa ani s-a mai vandut un teren
firmei Floricon, in suprafata de 6.000 m.p., pe care a fost edificata statia de sortare.

Dl.viceprimar o intreaba pe d-na Albu unde ar fi terenul la care s-a referit.
D-na Albu mentioneaza ca terenul este langa adapostul de caini. Atunci firma

a solicitat un teren cu o anumita suprafata pentru statia de sortare si un alt teren de o
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anumita suprafata, tot m acea zona pentru statia de compostare. Statia pentru
compost nu a mai fost facuta, chiar a si anuntat ca nu mai se realizeaza statia.
intreaba daca in anul 2025 mai exista un astfel de teren pentru a fi dat unei alte
firme.

Dl.Dochia intreaba daca solicitarea pentru cumpararea terenului in rate, tot
reprezentul firmei a facut-o sau este generos Consiliul local.

Dl.Olarasu spune ca solicitarea a fost facuta verbal de catre reprezentantul
societatii.

Dl.viceprimar precizeaza ca s-a mai procedat si cu altii, dar pentru un an
fiscal.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 16 voturi pentru si o abtinere (dl.Dochia). (Dl.consilier
Ionita Daniel nu a fost prezent la deliberarea si supunerea la vot a proiectului de
hotarare).

Punctul nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
repartizarea de sume banesti unor unita{i de cult religios din Municipiul
Campina, in anul 2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt domnii consilieri Bondoc Viorel -
Gheorghe si Cercel Lucian-Adrian.

Ia cuvatul dl.Bondoc care precizeaza ca in bugetul local al Municipiului
Campina pentru anul 2019 s-a alocat suma de 150.000 lei pentru cultele religioase.
Aceste culte au inaintat cereri prin care au solicitat sume banesti pentru constructii,
reparatii, pictura bisericeasca. Suma totala a fost alocata Protoieriei, care a repartizat
fondurile la biserici, dar nu se stie exact criteriile de repartitie la unitatile de cult.

Dl.Dochia mentioneaza ca este un proiect care se repeta anual, indiferent de
nevoi, de necesitati si de buget. Cand s-a intocmit bugetul s-a alocat o suma pentru
culte. intreaba daca au fost cereri inainte de intocmirea bugetului, care sa fle
inaintate comisiei buget, finante. Se da in flecare an celor trei biserici penticostale
cate 3.500 lei. Nu se stie daca le trebuie sau nu le trebuie, daca la toate trei le trebuie
3.500 lei sau una are nevoie de 5.000 lei sau de 2.500 lei, pe principiul sa nu se
supere nimeni. Aceasta problema s-a discutat si anul trecut. A vazut cererile depuse
de catre unitatile de cult si a avut surpriza sa vada ca se vrea sa se cumpere obiecte
de cult. Nu i se pare o modalitate corecta de a se intocmi un proiect de buget si sa se
dea banii pentru ca asa s-a procedat si anul trecut. Pentru acest motiv, dumnealui o
sa se abtina de la vot.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 16 voturi pentru si o abtinere (dl.Dochia). (Dl.consilier
Ionita Daniel nu a fost prezent la deliberarea si supunerea la vot a proiectului de
hotarare).

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea montarii de pIacute informative pe cIadiriIe reprezentative
din punct de vedere istoric, cuItural si arhitectural din Municipiul Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, d-na consilier Clinciu Monica,
care precizeaza ca initiatorul moral al proiectului este dl.Serban Baleanu, cercetator
stiintific la institut, un mare iubitor al orasului si un cercetator al trecutului orasului
nostru, care a scris de-a lungul timpului multe carti despre istoria orasului. Dupa mai
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multe discutii pe care le-a avut cu dumnealui si-a permis sa prezinte domnilor
consilier acest proiect de hotarare pentru a putea sa se puna in valoare din punct de
vedere istoric, cultural si arhitectural, cladirile vechi ale Municipiului Campina.
Acest lucru este propus si in contextul anului centenar cand au aparut imagini,
articole, carti, despre cladirile istorice ale orasului.

Dl.Baleanu a propus si lista (anexa la proiectul de hotarare) care poate fi
oricand imbunatatita, daca domnii consilieri considera ca mai sunt si alte cladiri si
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monumente care trebuie puse in valoare.
In raportul de specialitate intocmit de Serviciul urbanism se specifica ca

pentru monumentele istorice nationale se pun un anumit tip de placute, iar pentru
celelalte, in colaborare cu executivul vor hotari de comun acord care este modelul de
placute, care este varianta prin care se va lua acordul proprietarilor (unele cladiri
sunt proprietate privata si trebuie solicitat acordul proprietarilor). In aceste conditii
doreste ca membrii Consiliului local sa fie de acord cu proiectul de hotarare.

Dl.Duran precizeaza ca sustine ideea, dar propune si amplasarea unor marcaje
turistice Q3atratele care se pot scana cu o aplicatie de pe telefon care te trimit pe
site-ul primariei de unde se pot afla diferite informatii, mult mai cuprinzatoare decat
s-ar putea trece pe placuta unui monument).

D-na Clinciu mentioneaza ca urma sa fie purtate discutii cu Centrul de
Informare Turistica, ca sa includa in ghidul pe care il prezinta turistilor toate aceste
obiective si in ghidul respectiv sa fie detaliata explicatia despre fiecare cladire in
parte.

Antevorbitorul precizeaza ca modalitatea propusa de dumnealui este folosita
la toate muzeele mari (Sibiu, Cluj). Implica un cost suplimentar modest pentru
generarea codurilor respective.

D-na Clinciu considera ca ar fi indicat sa se initieze un alt proiect de hotarare
ca sa se vada care este posibilitatea practica.

Dl.Duran nu doreste neaparat sa propuna acum un amendament, dar sa ramana
in discutie si poate se initiaza un proiect pe comisie.

Dl.Fratila o felicita pe d-na Clinciu pentru initiativa. S-ar fi putut sa aiba loc
mai multe discutii pe marginea proiectului daca erau si dumnealor instiintati la
comisie. Propune sa se faca placute si pentru cladirile degradate.

D-na Albu a observat in lista ancxa la proiectul de hotarare ca este mentionata
si Biserica Catolica, ctitoria inginerului Anton Raky. Reaminteste faptul ca in
Campina exista o vila, pe B-dul Culturii, care a fost casa si nu este mentionata in
lista cu locatii. Propune un amendament in acest sens - completarea anexei cu
cladirea ing.Raky, situata pe B-dul Culturii. Cu unanimitate de voturi (18 voturi
pentru), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea constituirii unor comisii ce vor functiona Ia niveluI Municipiului
Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei 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 Candea care mentioneaza ca proiectul de hotarare s-a
impus ca urmare a modificarilor care au intervenit la nivelul Consiliului local, prin
faptul ca a incetat mandatul d-lui Dima Gabriel si a fost validat un nou mandat,
respectiv al d-lui Cojocaru.

De asemenea, a fost ocupata functia de consilier in cadrul Oficiului transport,
avize din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Campina.

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

UrmatoruI punct (nr.l3) este proiect de hotarare privind aprobarea
Programului de investitii pe anul 2019, cu finan{are din surse proprii si Fond
IID, ce vor fi realizate de catre S.C. Hidro Prahova S.A.

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

Ia cuvantul dl.consilier Petrescu care mentioneaza ca fata de cele prezentate in
expunerea de motive nu are alte completari.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru si o abtinere (d-na consilier Albu).

Punctul nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
recaIcuIarea chiriei Ia locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite
prin A.N.L., situate in Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.lD, bl.E6 si nr.ll,
bl.Ell-E13 si str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35B, sc.l si sc.2.

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

Ia cuvantul d-na consilier Petrovici care precizeaza ca se impuneau aceste
modificari pentru a fi scazuta chiria acolo unde venitul pe membru de familie a
scazut si de asemenea, indexarea chiriei cu rata inflatiei.
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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 de pe ordinea de zi (nr.l5) este proiect de hotarare
privind aprobarea vanzarii prin licita{ie publica a terenuIui Tn suprafafa de
318,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Slt.Erou Bogdan Vasile, f.nr.,
T 67, ParceIa A3585, Nr. cadastratfCF 2777.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, finante,
programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul dl.consilier Dochia care mentioneaza ca fata de expunerea de
motive prezentata, comisia nu are de adaugat nimic.

D-na Petrovici mtreaba daca sunt discutii cu privire la pret. Raportul de
evaluare stabileste un pret.

Dumneaei propune ca preUil minim de pornire a licitatiei sa fie de
80 euro/m.p.

Dl.viceprimar Pitigoi propune ca pretul minim de pornire a licitatiei sa fie 100
euro/m.p. Desi un expert ANEVAR a stabilit un pret prin evaluare, Consiliul local
poate propune un pret mai mare, nu mai mic. In zona unde este terenul, pretul de 65



euro/m.p. i se pare mic. Daca doreste sa cumpere un teren la liber de pe piata
imobiliara, nu crede ca poate sa-l cumpere fara 80-100 euro/m.p.

Dl.Dragomir Tntreaba daca propunerea d-lui Pitigoi este un amendament.
Dl.Pitigoi mentioneaza ca daca renunta d-na Petrovici la propunerea

dumneaei, ramane amendamentul dumnealui.
D-na Petrovici renunta la amendament.
Se supune la vot amendamentul d-lui viceprimar - pretul minim de pornire a

licitatiei sa fie 100 euro/m.p. Cu 17 voturi pentru si o abtinere (dl.Fratila),
amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.l6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 1.443,00 m.p., situat in Municipiul Campina, De 108, f.nr., Tarla 5,
Parcelele P106 partial si A107 partial.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, finante,
programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Albu care precizeaza ca fata de expunerea de
motive, comisia nu are nimic de adaugat.

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

Urmatorul punct (nr.l7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 175,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Plevnei, nr.35, T 83, Cc 942.

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

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care mentioneaza ca proiectul se refera la
terenul inchiriat pe care este construita o casa, iar proprietarul casei doreste sa-l
cumpere.

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

Punctul nr.l8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
indreptarea erorii materiale strecurate in H.C.L. nr. 56/23 aprilie 2019
referitoare la 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 imobilele
inscrise in Cartea Funciara, cu Nr.22347 si Nr.22530, situate in Municipiul
Campina, B-dul Carol I, f.nr., (S cumulata=7.933,00 m.p.), cat si pentru
imobilele cu Nr.Cadastral 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.).

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

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care precizeaza ca fata de expunerea de
motive, comisia nu are nimic de adaugat.

D-na Albu si dl.Dragomir nu vor vota la acest proiect de hotarare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu 16 voturi pentru.
UrmatoruI punct (nr.l9) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare

privind aprobarea inchirierii prin licitafie publica a 4 (patru) spatii comerciaIe
(chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de
transport in comun din MunicipiuI Campina.

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

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza ca proiectul de hotarare se
refera la patru spatii comerciaIe din cele 6 spatii comerciaIe, care se afla in incinta
statiilor de transport in comun din municipiu. Spatiile au mai fost scoase la licitatie,
dar la licitatie s-au prezentat numai pentru doua dintre ele.

La primarie s-au inregistrat mai multe solicitari privind inchirierea acestor
chioscuri de lemn, motiv pentru care solicita Consiliului local sa fie de acord cu
proiectul.

Propune ca preJul minim de pornire a licita{iei sa fie de 50 lei m.p./luna (fara
TVA).

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
amendamentul d-nei Clinciu - preUil minim de pornire a licita{iei sa fie de 50 lei
m.p./luna (fara TVA), acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi
pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.20 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea PlanuIui Urbanistic de Detaliu pentru "Construire locuinta P+1,
anexa P, imprejmuire, organizare de santier (St=1.000,00 m.p.)", pe teren situat
m MunicipiuI Campina, strJzvoareIor, nr.9, beneficiari dl.Penghea Laurentiu-
Constantin si d-na Penghea Magdalena.

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

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care precizeaza ca fata de expunerea de
motive prezentata, comisia 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).

Se trece la discutarea pct.2 de pe ordinea de zi - proiect de hotarare pentru
modiflcarea sJ completarea Anexei la H.C.L. nr.80/24 iunie 2016 privind
alegerea comisiilor de speciaIitate ale Consiliului local al Municipiului
Campina, modificata si compIetata.
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Avand Tn vedere ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
- Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de
dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian, care mentioneaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu are nimic de adaugat.

Dl.Ionita propune ca dl.Cojocaru sa faca parte din Comisia administratie
publica locala, juridic, relatii cu publicul, iar dumnealui sa faca parte din Comisia
sanatate, cultura, inva|amant, culte si tineret, sport si turism. Se supune la vot
amendamentul si este aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

UItimul punct (nr.21) inscris pe ordinea de zi - intrebari, interpelari,
diverse este luat in discutie.

D-na consilier Lupu se adreseaza executivului precizand ca in cazul in care nu
sunt urgente sa se respecte ziua sedintelor de consiliu (ultima joi din luna), daca nu
sunt proiecte referitoare la fonduri europene, care au termene fixe.

Dl.Enache mentioneaza ca in urma alegerilor europarlamentare s-a constatat
ca exista sansa ca Romania sa poata fi salvata. Dupa felul in care se comporta crede
ca ar fi un moment de gandire pentru flecare consilier si intr-o oarecare masura
fiecare este dator sa multumeasca electoratului lui pentru rezultatele pe care le-a
obtinut si sa recunoasca, unde este cazul, greselile pe care le-a facut.

Se astepta la o argumentatie din partea d-lui Ionita (la proiectul anterior), care
a trecut intr-o comisie, in care, de mai multe ori va fi incompatibil (stiind ca sotia
dumnealui isi desfasoara activitatea intr-una din institutiile consiliului local).

Acest lucru demonstreaza ca dumnealor nu au invatat nimic din ceea ce s-a
intamplat la europarlamentare.

D-na Petrovici doreste sa aduca la cunostinta anumite probleme pe care le-a
semnalat:

- in dreptul Cresei nr.l si Gradinitei nr.l s-au montat semne de
circulatie care interzic oprirea masinilor. Exista nemultumiri din partea parintilor
care vin sa ia sau sa aduca copiii. Poate executivul impreuna cu Politia rutiera gasesc
o solutie de compromis, astfel incat sa se poata opri, pentru putin timp, sa lase sau sa
ia copiii de la cresa.

- este dezolant peisajul de pe centru, respectiv cladirea
cinematografului, care era o perla a orasului pe vremea copilariei dumneaei. Poate se
reuseste sa se faca demersuri mai eficiente ca sa se realizeze ceva. Peste drum este
turnul inclinat si zona este dezolanta.

- toaletarea spatiilor verzi; a fost cald, au fost ploi, au crescut balariile si
iarba este mare in zona bulevardului, pe la banci si pe strazi injurul copacilor.

Dl.Dochia propune ca in Parcul Notariatelor unde exista acel sit, sa fie
acoperit cu o plasa verde.

Dl.Fratila a constatat ca daca nu vine primarul la sedinta nu sunt nici sefii de
servicii (ar fi dorit sa le adreseze intrebari). Acest lucru nu ar mai trebui sa se
intample la sedintele viitoare.

Intreaba carui fapt se datoreaza montarea de relantisoare la fosta trecere de
cale ferata (aceasta intrebare era pentru sefii de servicii).

. .



De asemenea, mtreaba daca s-a mai !ntamplat ceva cu strandul de la Casa
Tineretului (au fost date teme spre rezolvare angajatilor administratiei publice
locale).

Intreaba ce s-a intamplat cu proiectul referitor la bulevard (modernizarea,
infrumusetarea si utilizarea bulevardului).

Dl.viceprimar Pitigoi raspunde la mtrebarile domnilor consilieri:
- in Regulamentul de functionare al Consiliului local nu este scris negru pe alb

ca ultimajoi din luna este destinata sedintelor Consiliului local.
D-na Lupu mentioneaza ca acest lucru s-a discutat la prima sedinta a

Consiliului local.
- Cresa nr.l si Gradinita nr.l - la initiativa Politiei Nationale - Biroul

circulatie, au fost montate doua semne de stationare interzisa. In urma petitiilor
inaintate de catre parinti si de catre directorii celor doua institutii, a observatiilor
facute de primarie si in urma discutiiilor purtate cu Politia Nationala, cu parintii si
conducatorii celor doua institutii, s-a convenit ca se poate opri pentru a lasa si lua
copiii, dar nu se poate stationa. Nu pot ramane mai mult de zece minute pe pozitie.
Pe de alta parte, ca o solutie transmisa parintilor de catre Politia Nationala si
administratia locala, exista trei strazi cu sens unic, unde este permisa parcarea pe
ambele parti, pe sensul de circulatie. In cazul extrem in care dimineata sau la pranz
este un numar mai mare de masini, parintii sunt invitati sa lase masina pe o strada la
0 distanta de l-2 minute de cresa.

- dl.city-manager sa ia masuri cu spatiile verzi. Ploile au fost abundente, se
incearca sa se recupereze, dar mai sunt si locuri unde se ajunge mai tarziu.

- referitor la cinematograf, blocul inclinat si EdilConst care are o cladire
neterminata de mai multi ani - cu Erin-ul administratia publica este in litigiu, cu
cinematograful s-a purtat corespondenta (nu mai stie stadiul, d-na secretar stie);

- propunerea d-lui Dochia este foarte buna si roaga Serviciul ADPP (pe d-na
Olarasu), langa constructia firmei EdilConst, acolo unde este zona incercuita si
conservate vestigiile, sa se Tmprejmuiasca respectiva locatie cu o membrana verde de
plastic.

Dl.viceprimar propune sa se faca un necesar de materiale, sa se achizitioneze
plasa respectiva si sa se cosmetizeze zona.

- la intersectia str.Fratii Golesti cu B-dul Carol I, politia a semnalat bulina
neagra - pericol iminent de accident (la fel cum a fost la intersectia B-dul Culturii cu
str.Grivitei - care a fost semaforizata sau str.Plevnei cu B-dul Culturii - care a fost
semaforizata). Nefiind cazul de semaforizare s-a luat o masura de evitare a
accidentelor. Dumnealui a prezentat explicatia de la Politia Nationala - Biroul
circulatie, in urma incidentelor pe care le-au avut in intersectia respectiva.

D-na Petrovici doreste cateva lamuriri despre stadiul lucrarilor de la Parcul
Soldat.

Dl.viceprimar mentioneaza ca mai trebuie sa faca unele precizari pentru
dl.Fratila, referitoare la B-dul Culturii si la strandul de la Casa Tineretului - s-au
demarat lucrarile de cadastru pentru bulevard si pentru evaluarea strandului.

Referitor la Parcul de la soldat - sunt premize bune ca sa fie realizat 99%, la
1 iunie, mai putin la Steaua Nordului care este la intersectia celor doua alei, care va
fi tot din granit, dar de alta culoare. Penalitatile sunt de 80.000 lei.
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Dl.Anton reaminteste domnilor consilieri sa completeze declaratiile de avere
si de interese si sa le aduca la primarie.

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

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

Pre$edinte de $edin^a, Secretarul Municipiului
Consilier, . Campina,

d-na Petrovici Mihaela / ir.Moldoveanu Elena
-.̂ *'̂ rr*^" . i <* j .

s >Wnf "s

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

^Iord:he Gabriela

edit.I.G.
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