
ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAll
mcheiat astazi 27 iunie 2015

Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa ordin; ra a Con
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozn; b nr.344/2|0
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin^ei au fost conduse de d-ra consilier T( pal
fiind prezen{i 15 consilieri locali din totalul de 19 (au absenwt
dl.Candea Costantin, dl.Dragomir Ion si dl.Cojocaru Mihail

La lucrarile acestei ^edin^e au participat: dl.Tise;
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian -
Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiulu
- Director Directia juridica, d-na Tudorache Florentina -
economica din cadrul Primariei Municipiului Campina, d
Compartiment buget, fmante, contabilitate, dl.Birligiu Crist
taxe locale, d-na Caliman Didona - Arhitect sef, d-na Hodo
urbanism si amenajarea teritoriului, dl.Crijanovschi Grigore
Maurici Cristina - consilier in cadrul Oficiului transport, a
si dl.Dula Marian - consilieri Cabinet Primar, dl.Stanciu Dr
Memorial "B.P.Hasdeu", reprezentanJi ai mass-mediei,
Municipiului.

Presedintele sedintei precizeaza ca inainte de a se tr
Tnscrise in proiectul ordinii de zi, ii da cuvantul d-nei se
pentru a supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioar

D-na secretar Moldoveanu supune la vot procesul-v
Consiliului local din data de 29 mai 2019. Pentru ca nu s
propuneri de completari sau discutii, acesta este aprobat
(14 pentru). (D-na consilier Albu Elena nu a fost prezer
procesul - verbal).

D-ra Topala menlioneaza ca rapoariele comisiilor de
local sunt favorabile, iar in proiectul ordinii de zi sunt Tnscr
Intreaba daca sunt modificari, completari la proiectul ordinii

D-na consilier Clinciu precizeaza ca membrii
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia me
hotarare de la punctul nr.lO referitor la aprobarea trecer
domeniul privat a terenului, in suprafata de 350,00 m.p., situftt
B-dul Carol I, nr.ll9, T 83, P Cc 1003'.
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Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificai
unanimitate de voturi (14 voturi pentru). (D-na consilier A1

le aduse s
u Elena nu a fost prezenta

cand s-a supus la vot proiectul ordinii de zi).
Se trece la discutarea primului punct inscris pe oidinea de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului Iocal f̂ Municip|iului Campina,
aprobarea rectificarii bugeteIor ordonatorilor tertiari
bugetului de venituri si cheltuieli pe sursa G, pe anul 2Q

la cuvantul initiatorul proiectului de hotarare,
Laurentiu, care mentioneaza ca este o rectificare de buget t
aprobarii unui credit in valoare de 25 milioane lei si inl<
pentru lucrari cu fonduri europene, ca urmare a solicitar
credite, dar si a ordonatorului principal de credite pentru
bani m cadrul capitolelor, pentru acoperirea diferitelor probl

Prezinta cateva pozitii din rectificarea de buget:
- pentru Sanatate, Spitalul Municipal Campina solicit

suma de 590 mii lei, pe trim.II (reprezentand 10% cofinanta
achizitia de aparatura medicala pe care spitalul a obtinut-o <
Este vorba de suplimentarea cu suma de 531 mii lei, pe
Directiei de Sanatate Publica a Judetului Prahova. A discut
de la Directia Sanitara (nestiind daca este o realitate acordar
a confirmat ca se acorda respectivele sume de bani si ca u
modificarea bugetului in acest sens.

De asemenea, Spitalul de Psihiatrie Voila solicita maj

este aprobat cu

zi - proiect de

de credite si aprobarea

il.primar Tiseanu Horia
hnica apa uta ca urmare a
jpuirii unor sume de bani
t ordonatcrilor tertiari de
ransferarek unor sume de
me.

majorarea veniturilor cu
e din bug(tul local pentru
e la Minis terul Sanatatii).
trim.IV, conform adresei

cu d-na Iirector Loghin
|a sumelor). D-na Loghin
iare dumiealui a propus

rarea venimrilor cu suma
de 150 mii lei, pe trim.IV, conform adresei Directiei de Sa;jatate Publica a Judetului
Prahova (pentru finantarea aparaturii medicale si a anumit< complicatii), majorarea
veniturilor cu 20 mii lei prin suplimentarea sumei de la Mini$terul San;
de functionare, bunuri si servicii, obiecte de inventar 10 mil lei si altc' " ' " n *
lei), precum si redirectionarea sumei de 25 mii lei de la matei
functional la incalzit si iluminat forta motrica.

Pentru veniturile Municipiului Campina propune majo
6.330 mii lei, la urmatorii indicatori:

- alte venituri cu suma de 1.743 mii lei;
- donatii si sponsorizari cu suma de 42 mii lei;
- venituri din valorificarea unor bunuri cu suma de 75 r
- subventii de la bugetul de stat catre bugetele

investitiilor in sanatate cu suma de 5.473 mii lei.
Se diminueaza prevederea bugetara la indicatorul 48.(

Dezvoltare Regionala, cu suma de 961 mii lei.
Pentru sectiunea de functionare, la cheltuieli, s-a putut

motive ca sumele au o mica valoare si nu le reaminteste,

tatii (cheltuieli
bunuri 10 mii

ale si servicii cu caracter

area acestpra cu suma de

ii lei;
ocale pentru finantarea

domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comuna|e" unde
prevederile bugetare prin diminuare, cu suma de 152 mii lei ae la chelt
si servicii si suplimentarea cu aceeasi suma la strazi.

- Fondi 1 European de

observa ir

"Iluminat public" - modificarea prevederilor bugeta
suma de 130 mii lei (energie electrica);

oriQinalula attenol

e prin suplimentare cu

expunerea de
ii doar "Alte servicii in
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aieli cu bunuri
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'Strazi" - modificarea prevederilor bugetare prin Buplimentare cu suma de
152 mii lei.

"Protectia mediului" - suplimentare cu suma de 770
Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Piete

solicita rectificare de buget pentru:
- trecerea executiei bugetare de pe sursa F pe sursa

23aprilie2019;
- majorarea veniturilor cu suma de 300 mii lei perrt!

sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare;
- majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, cd|suma de l|50,00 mii lei;
- majorarea cheltuielilor de capital cu suma de lSO,00 mii |ei.

Reaminteste faptul ca Serviciul piata distribuie, in cominuare, prpcentul de 50%
din venituri catre bugetul local (m 2018 valoarea a fost de ^pO mii lei), conform legii
si Hotararii Consiliului local.

ii lei pentru salubritate.
Centrale Kgroalimentare

confodn H.C.L. nr.39/

acoperirea cheltuielilor

Pentru echilibrarea situatiei de functionare s-a propus
iar pentru realizarea parcarii in spatele fostului bazar - 150 rr

Din discutiile avute cu dl.director Nistor, dupa reali
ajunge la o situatie de echilibru flnanciar si nu va mai ne

Tiajorarea cu 150 mii lei,
i lei.
area inve;;titiei, piata va

uri nici pentruesita fon<
intretinere si nici pentru dezvoltare. Daca se reuseste sa fle a|utata piat^t in continuare,
livrand si cel 50% din chirii, considera ca este bine.

Colegiul Tehnic Forestier solicita suplimentarea cu 4||mii lei p^ntru intregirea
excedentului anului 2018 (probabil este o problema tehnica).

Bugetul creditelor interne pentru anul 2019 este in sui
care :

- 726 mii lei pentru bugetul de credite interne,

ia de 25.7^26 mii lei, din

rambursabila contractata de la BRD (este ultima parte din creditul con
cu 2-3 ani);

- 25.000 mii lei pentru bugetul de credite interne,
rambursabila contractata de la BCR.

Este prezenta la lucrarile sedintei d-na consilier Albu E

reprezentf nd finantarea
ractat in urma

are repre;:inta finantare

;na.
- Lista cieltuielilor de

2019 - BRD, care
umina" - 264

In cadrul rectificarii bugetului, in afara de Anexa nr.
capital (obiective de investitii), mai exista:

- lista - sectiune dezvoltare din credite intefflie
cuprinde: blocuri locuinte de necesitate - 461 mii lei si Cimitlr uman "
mii lei;

- locuinte, servicii si dezvoltare publica - sectiun^a dezvoltare din credite
interne - BCR: reparatii si reabilitare Calea Doftanei - 10.594 mii lei;

- lista sectiune dezvoltare (obiective de investitii)loin credit
BCR, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambur
fmanciar 2014-2020: Restaurare Muzeul Memorial B.P.Hasd
lei;

- la Cap.70.58 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:
- Cresterea eficientei energetice in cladirile rezi

Campina (blocul 12, de pe str.Victoriei) - 290 mii lei;

interne2019
,bile aferbnte cadrului

prin PQR - 393 mii

mii lei;
- Cresterea eficientei energetice in Spitalul Municttpal Cam

entiale dii Municipiul

ina- 10.266
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mii lei;
- Cresterea eficientei energetice in Liceul Tehr

- Cresterea eficientei energetice in cladirile r

3logic C-t

;zidentiale

nIstrati-2.150

din Municipiul

ba de zi nu o sa voteze.

Campina (blocul 7 ABC) - 1.304 mii lei.
Dl.consilier Ionita mentioneaza ca la pct.l si pct.8 d^ pe ordin^a de zi nu o sa

voteze.
D-na consilier Lupu precizeaza ca la pct. 1 de pe ordi
Dl.viceprimar Pitigoi se refera la Serviciul piat

Consiliului local au hotarat sa fie sprijinit acest Serv
disponibilizarii unor angajati). Spatiul de la Corpul C
reorientarea tarifelor catre preturile din piata).

preciza id ca membrii
iu (se funea problema

a fost |inchiriat (dupa

In piata, la fostul bazar se aloca prin rectificare su
amenajarea parcarii si pentru obtinerea de venituri proprii.

In momentul de fata, Serviciul ADPP este la faza
aferente bazarului si dupa obtinerea expertizei se pot demara

Isi doresc ca parcarea sa fie functionala cat mai rep
multe locuri de parcare m zona adiacenta pietei, iar Servi
multe. Se spera astfel ca managementul actual sau cel
financiare necesare pentru a se reintoarce la forma initiala d<
la partea de subventie de la buget).

Dl.Cercel precizeaza ca face parte din Consiliul d
Gimnaziale B.P.Hasdeu, iar la inceputul anului, Consiliul loc

ia de 150 mii lei pentru

expertizjare a cladirilor
lucrarile.
e, sa fie|oferite cat mai
ul piata sa aiba venituri
itor o sa aiba resursele
administrare (sa renunte

adminislratie al Scolii
kl a alocad o suma pentru

amenajarea unui teren de sport. In cadrul sedintei Consiliiiui de administratie si a
Asociatiei parintilor s-a ajuns la concluzia ca suma alocata este mica pentru realizarea
terenului de baschet. Scoala nu are sala de sport, are doar un eren care nu este in cele
mai bune conditii. Aceasta a inaintat o adresa primariei (nu a fost prinsa in rectificarea
de buget) prin care solicita o suma pentru acoperirea terenul Ti cu un sirat de cauciuc
tip tartan, fiind mult mai avantajos din punct de vedere te uiic si material. Stratul
respectiv ajuta la preluarea socurilor provocate de cazatu ile accid^ntale, oferind
copiilor mai multa siguranta.

Propune sa se aloce scolii suma solicitata, dar nu stie de
Dl.primar mentioneaza ca in cadrul acestei rectificari c

sume de la un capitol la altul, ci doar suplimenta anumite si
suplimentare. Pentru ca nu sunt venituri suplimentare la capitc

unde se pcrt aloca banii.
; buget m
ne, daca
ul respect

aceasta modificare sa fie lasata pentru luna viitoare (iulie), canp se poate
1o rv 1nr*t*oT-o Ac* tm^^kc^-ifii ci oo fiti rlnoo lo t-ot^ofofn 1o 7t^X7ofotmotif can la rvr"ila o lucrare de investitii si sa fie dusa la reparatii, la invataman

Deocamdata nu se poate face acest lucru, decat daca se
de bani de la aceeasi scoala, de la o lucrare si sa fie dusa la
exista o suma disponibila la o alta lucrare.

Dl.Cercel propune sa se aiba in vedere solicitarea si
bugetului de luna viitoare.

D-na Albu intreaba daca cofinantarea Liceului Energet
prinsa sa fie finantata din credit.

Raspunde dl.Olarasu care precizeaza ca a discutat cu
Energetic si in aceasta etapa a derularii proiectului este ne
principiu pentru alocarea sumelor.

SecertMc6
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Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectulwi de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 13 voturi pentru. (D-na consilier Lupu Lrda - Rodica si
dl.consilier Ionita Daniel nu au votat).

Urmatorul punct de pe ordinea de zi (nr.2) este proiect de hbtarare privind
latoriei pubIice locale si
"ampina.
Tiseanu Horia-Laurentiu

numirea persoanei care va tine registrul de evidenta a
registrul de evidenta a garantiilor locale aI Municipiului

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prim
care precizeaza ca persoana responsabila stabilita pri
dl.dir.Ecaterinescu Gheorghe, care nemaifiind in functie in
fie inlocuit cu d-na Alice Tudorache, actualul director econo]

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hota
si compIetarea art.6 din Anexa la H.C.L. nr.43/23 apriIi<
Regulamentului de organizare si functionare al Clul

H.C.L.

tic.
iotarare,

din 2005 era
cest morr ent, propune sa

e supune la vot

are privind modificarea
2019 priMind aprobarea
ului Pensionarilor din

Municipiul Campina.
Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prima^| Tiseanu ttoria-Laurentiu

care mentioneaza ca acest club are o activitate aparte de celejalte institutii si se doreste
trecerea utilitatilor catre Clubul Pensionarilor pentru ca ele s|| nu mai gfleveze Caminul
Petrol si Colegiul Tehnic Constantin Istrati.

De asemenea, Clubul Pensionarilor mai are nevoie tte mici aihizitii publice
(scaune, telecomanda pentru ca s-a defectat cea existenta, jogurile de sph si remi care
se uzeaza si materiale de curatenie).

Pentru ca nu se poate infiinta o pozitie in bugetul Municipiului Campina -
Clubul Pensionarilor (nu este nici un angajat care sa se ocupe de club), a propus ca
acesta sa fie administrat de catre Casa Tineretului, car$ are conipartiment de
contabilitate, o persoana pentru intretinere si ingrijire si as
acorda niste fonduri clubului, cu destinatie speciala pentru
plata utilitatilor si altor nevoi ale clubului.

Nu poate sa spuna ca pana acum nu a mers bine activit;
care s-a dorit sa se cumpere scaune, toata lumea se gandea
din partea carui compartiment se face referatul pentru cumpi
ca nu exista cine sa faca referatul, a aparut aceasta propuner<
ocupe de Clubul Pensionarilor, sub conducerea Consiliului

A

sedinte si propune activitati. In cadrul acestuia sunt alesi
legatura directa cu dumnealor.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h(

fel, prin H.C.L. se pot
.ceasta institutie, pentru

:ea, dar, M momentul in
|ne intocmeste referatul,

rea scaunelor. Vazand
Casa Tireretului sa se

irector are desfasoara
i doi per sionari, ca o

tarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.4) este proiect de hotarare priv||nd aprob|area trecerii
din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campina a unor mijloace
fixe cu durata normala de utiIizare consumata in vederea scoaterii djn functiune,
casarii si valorificarii acestora.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar tlseanu HoHa-Laurentiu
care precizeaza ca Serviciul administrarea domeniului pub)
casarea unor mijloace fixe aflate in administrarea Liceului Tehhologie Eriergetic. Este
vorba de o sera construita in anul 1980 si o statie de epurare

c si privat, a propus

are a fostconstruita in
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anul 1932. Ambele mijloce fixe se afla intr-o stare avansata
fi utilizate in cadrul activitatii Liceului Tehnologic Energetic

e degradare si nu mai pot

Ca urmare a propus aprobarea proiectului de hotarare Unai sus m^ntionat.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de|potarare,

si este adoptat cu 14 voturi pentru. (Dl.consilier Duran An<
s-a supus la vot proiectul de hotarare).

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hbfcarare prtvind stabilirea
unor masuri in vederea organizarii si desfasuiarii licitatiilor pentru
vanzareafinchirierea, in conditiile legii a imobilelor |apartina^d proprietatii
pubIice a Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prim^r Tiseanu tforia-Laurentiu

e supune la vot
rei nu a ftbst prezent cand

care mentioneaza ca in cadrul inchirierilor, asa cum este re
referitor la inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imo
public si privat al Municipiului Campina, aprobat prin
cuantumul taxei de participare, garantia de participare
dispozitia ofertantilor a documentatiilor de licitatie se s1
local, astfel incat sa acopere cheltuielile efectuate pentru de;

lementat m Regulamentul
ile apartirland domeniului
.C.L. in noiembrie 2018,

taxa pentru punerea la
ibilesc de catre Consiliul
lsurarea i icitatiilor.
.or in ca2ul vanzarii prinIn mod corespunzator a fost stabilit cuantumul tax

licitatie publica, a unor bunuri din domeniul public si priyat, motiv pentru care s-a
promovat acest proiect, propus de catre Oficiul transport, ^ize din cadrul Aparatului
propriu al Primarului.

Valorile si procentul au putut fi vazute in proiectul de
- pentru inchirierea prin licitatie publica:

- taxa de participare - 50 lei;
- taxa pentru punerea la dispozitia ofertantilor

1 1 1 ) —i T )

- garantia de participare - 10% din pretul de p( rnire.
- pentru vanzarea/concesionarea prin licitatie publica:

- taxa de participare - 100 lei;

hotarare, ucestea fiind:

documentatiei - 50 lei;

- taxa pentru punerea la dispozitia ofertantilor i documen
- garantia de participare - 15% din pretul de pc rnire.

D-na secretar propune sa se elimine sintagma "conc ;sionare'
ru aceastatitlu si nici in art. 1 nu s-a facut referire la concesionare. Per

de sarcini.
Daca domnii consilieri doresc sa se mentina si conc

cu sintagma respectiva si titlul si art.l din proiectul de hot2
Precizeaza ca se poate adauga si sintagma "conces

intocmesc caietele de sarcini, tinand seama de aceasta hc
taxele.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului d0] hotarare,
cu modificarile aduse (introducerea sintagmei "concesion; re" in titl
art.l al proiectului de hotarare) si este adoptat cu unanii iitate de
pentru).

atiei-lOOlei;

3entru ca nici in
se aproba caiete

<;sionarea sa se completeze

nare", iar atunci cand se
rare, se

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este p oiect de
modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
Cap.IV, lit.A, poz.l2 si poz.l3. ^ ^.. ,^ ' ' ̂  ' ^ SecertHto*p

Munici

3reiau in acestea

se supune la vot,
il, preambulul si
/oturi (15 voturi

iotarare pentru
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iuIui Campina,
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comi
fmante, programe finantare europeana, administrarea dom
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care mentioneaza
motive prezentata, nu are nimic de adaugat.

Pentru ca inainte de sedinta s-a primit releveul const
aiba urmatorul enunt: "Imobilele mentionate in Anexa
ANEXEI nr.2 si releveului, care fac parte integranta din pr

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului d
amendamentul d-nei consilier Lupu, acesta fiind aproba'
(15 voturipentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamb
unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de
Criteriilor cu punctaj si pragurile de punctaj pentru
a proprietarilor din intravilanul Municipiului Campina

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comi
urbanism, ecologie sj protec$ia mediului.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza
sa ia cunostinta despre continutul proiectului, el fiind pi
site-ul primariei si la afisier timp de 30 zile. A avut loc si o
primariei cu asociatiile care au solicitat acest lucru.

Ce aduce nou proiectul de hotarare este faptul ca nu
impozitare doar tinandu-se cont de distanta fiecarui imobil
se iau in calcul mai multe criterii care sunt explicate in exp
de fundamentare pe care d-na arhitect sef a mtocmit-o
criterii, intravilanul Municipiului va putea fi impartit Tn ce
pe care le permite Codul fiscal. Aceasta incadrare se va i
parte, la limita proprietatii. Se va mtocmi ulterior, daca pr
impozitare pentru fiecare imobil din oras si in functie de
se va stabili zona de impozitare, in functie de care se va
imobilului respectiv.

Daca domnii consilieri au intrebari ii roaga pe domi
d-nei arhitect sef. Din punctul dumneaei de vedere va fi
aproba criteriile, astfel incat, incepand cu anul urmator s
impozitare, avand in vedere ca aceasta nu mai este

Dl.Ioni{a este convins ca nu s-a facut evaluarea impac
Ii pare rau ca suntem intr-un Municipiu si inca

electricitate.
La punctele nr.27 si 28 se mentioneaza cladirile aban

neingrijite si neterminate. Propune ca amendament sa
abandon - 20 puncte, la constructii/fatade neingrijite si n
punctaj maxim - 21. Pentru cladirile abandonate i se pare ;
mai multe, ceea ce inseamna sa fie in zona A. Daca benefu
constructia, plateste impozitul in zona A. Daca Codul
procedeze altfel, atunci baremul sa fie la maxim.

ho arare prirind aprobarea
st bilirea ir cadrarii fiscale

iei amena
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D-nei consilier Albu i se pare incorect ca la pct.23
Muscel - Campinita cu Cartier Slobozia, care jumatate
inundabila. La fel de neinspirat este la toate locuintele
atractivitate, centralitate, potential de reprezentare si valo
l punct. Intreaba de ce pentru Cartierul Muscel si Ca:
l punct. Sa se incerce cumpararea unui teren liber sa se vad
Muscel si Campinita nu sunt atractive, dar este zona In Li
sunt incluse in aceeasi categorie. Dumneaei nu o sa voteze
la fel in anexa. Nu propune niciun amendament pentru ca a
este corect.

Dl.primar mentioneaza ca proiectul de hotarare a fost
avut loc si o consultare publica. Dl.Stoica a participat l
cateva idei. Criteriile au fost create de catre societatea L
timp m urma. Datoria dumnealor este sa vina cu mo
imbunatatire, astfel mcat sa existe cea mai buna varianta.

La dezbaterea publica s-au mai gasit cateva distante f
si s-a mentionat la criterii - distanta fata de monumentele
200m.

Ar fi indicat sa se faca propuneri pentru modificare
proiectul de hotarare se intampla ca Tn anul 2006, cand un
de zonificare trebuiesc discutate si astfel proiectul a fost
2019, fara sa se mai modifice harta de impozitare. Aceas
pentru ca sunt multe solicitari din partea domnilor consili
consilieri sa vina cu propuneri, astfel incat criteriile sa po
realiza harta de impozitare, iar aceasta sa poata fi aprobat^
anul viitor sa fie aplicata.

De asemenea, cand se va aproba harta de impozitar
paragraf ca, in fiecare an, pe masura ce conditiile con
modifica, se strang toate informatiile, iar spre sfarsitul
Consiliul local si pentru harta de impozitare, care se modifi

De exemplu, daca exista canalizare si pe Calea Do
l punct sau 2 puncte.

D-na Albu propune urmatorul amendament: pct.
Muscel, Campinita, Uniunea Europeana si Slobozia ^>ar
Cartier Slobozia, In Lunca - l punct.

Dl.Ionita precizeaza ca str.In Lunca din Cartierul S1
vor impune in zona de impozitare si imobilele aflate in zc
catastrofale.

D-na Caliman precizeaza ca prin planul urbanistic /
interdictiei de construire in zona In Lunca, care era in
2006 era tot in zona D, iar acum are mai multe facilitati
in zona C si nu au drumuri.

Dl.Ionita intreaba daca zona In Lunca este zona
Antevorbitorul precizeaza ca este zona inundabila

exemplu daca se darama Barajul Paltinu. Se va solicita

zon i

SecertWc4[

.a,

amdstece Cartierele
qartier este zona

e respective, la
sa se specifice

Cambinita este doar
vinde. Cartierul
obozia. Acestea
ul nr.23 ramane

indbieli ca si in rest

sa se
n acest

cartiere
e de piata
erul
cu cat se
ca din S
aca punc
mari

supus
dezbater

'ban
iificari,

dezbaterii publice, a
si a prezentat

Proie|ct, cu mai mult
propuneri decu

:ade
e cult i

monumentele de cult
istoric mai mica de

trebuie
rete din
anului se

|a in acel
.nei, ceta

l4 din ai
;a de sus)

bozia este
nele inund

ipnal s-a
D de imbozitare

uru>ane, deca

inunc ibila sauqu
a debite

fidiei de pro
vz0ntacopie^Rnd

ndo tynaKriaflatte
$EFSERVK*J J^W*8TRAT^ PUBUCALOCALA

pentru ca tiaca se respinge
onsilier a spus ca criteriile
jspins si s -a ajuns in anul
a harta tr<;buie modificata
ri si a cet itenilor. Domnii
ta fi aprobate pentru a se
pana la sfarsitul anului si

mentionat intr-un
diferite zone se

vor aproba in
rtioment.

mai castiga

iexa: Cartierele
- 5 puncte, iar

inundabila - se
abile, cu debite

splicitat ridicarea
^

In anul
altele care sunt

catastrofale, spre
ectare o lista cu

conformScu



strazile, de la nr. la nr., la ce punctaj se incadreaza. Strada
sau utilitati urbane, deci puncte pe care nu le mcaseaza.

Se adreseaza d-nei consilier Albu, precizand ca i
mentionat pct.24, care aloca l punct pentru imobilele
str.I.H.Radulescu, care evident, sub aspectul valorii imobil:
mare.

D-na Albu se refera la criterii si o informeaza pe d-na
deloc atractive terenurile si cladirile de la B-dul Carol I, unc
in general la strazi foarte circulate. Mult mai atractiv est
Muscel, in zonele mai retrase. Indiferent de explicatiile c
mentine amendamentul.

Dl.viceprimar, in calitate de coinitiator al proiectului
este de acord atat cu propunerile d-lui Ionita, cat si ale d-n
au sens.

Referitor la ceea ce a spus dl.Ionita si anume, da
confirma ca s-au gandit, se repara o nedreptate existenta de
locuieste pe Calea Doftanei era in zona A, dar nu avea tro
de calitate, iar un cetatean care locuia pe Muscel, pe o alee
toate facilitatile, era in zona D). Este o reparatie, o norma]
formeaza un mozaic, o harta, unde doua imobile aflate pe
mica, sa fie in zone diferite de impozitare.

Dl.primar propune pentru Slobozia (zona de jos) -
compara cu str.Trandafirilor, str.Dealului. Pentru punctel
dl.Ionita daca nu doreste sa faca o diferentiere, in sensul ca
abandonata, crapata, prabusita putin, iar o casa cu o fatad
asa de rau.

Dl.Ionita propune pct.28 - constructii fatade
constructii fatade neingrijite - 4 puncte.

D-na Albu precizeaza ca acele cladiri pe care dl.I
exemplu nu au nici receptie, nu platesc nici impozit, deci nu

Dl.primar raspunde la intrebare partial - daca cinev
proportie de 80% si nu a declarat-o, reprezentantii Servick
si face propunere pentru declararea construirii ei, in p

pa s-au g
rnulti ani
uare, can<
din str.Miiscelului
zare a sitv
aceeasi

declaratia la Directia economica, care, incepand de anul
cladire, chiar daca proprietarul nu a declarat ca a terminat
receptia. De anul viitor aceasta va fi impozitata.

D-na Caliman men|ioneaza ca este vorba de prevede ile Coduh
mentioneaza ca trebuie sa existe inchideri perimetrale si ac iperis. In
sunt alte cladiri abandonate, tara inchideri perimetrale, Cpdul fisca
instrument pentru a impozita constructiile.

Dl.viceprimar precizeaza ca in Codul fiscal nu se ] revede, d;
consiliu ar putea fi adoptata, fapt pentru care sa se inventa ieze de ui
cu turnul Erin - care este de referinta o cladire neterminata si sa se ir
cu cladirile neterminate, cu autorizatii expirate, care nu au
Se initeaza cate un proiect de hotarare individual, pen
Campina. 8eoerWoA

Lunca r

anexa
liniate la
re au val

cU criteriile este
B-dul Carol I,
are de piata mai

arhitect se
j este
un teren
nei arhite

f ca nu mai sunt
si poluare si

Campinita si
;t, dumneaei isi

zgoi not

de hotara
i Albu, c

indit la impact,
un cetatean care
lizare, carosabil

si avea
atiei de fapt. Se

a, la distantastrada,

zero pun
27 si 2

abandon
neingriji

netermii ate - 20 p

>nita dore
intra la pc
are o cla
ui urbani
oportie d
ditor va
construct

nci acope
ru ca le

( &naMaflatt

u are canalizare

e, precizeaza ca
e sunt logice si

te, pentru ca o
, il intreaba pe
nseamna o casa
a nu arata chiar

mcte si pct.29 -

te sa le dea ca
.28.
ire fmalizata in
m vede cladirea

80%. Trimite
mpozita aceasta

ia si nu i-a facut

i fiscal, unde se
onditiile in care
nu prevede un

r o hotarare de
genta (incepand
tocmesca o lista
is si nici pereti.

pasa cum arata

oonformd cu
nol



D-na Caliman mentioneaza ca este inaintata la D
inventariere.

Antevorbitorul spune sa se fmalizeze lista in urgenta,
consilierii vor initia proiecte individuale, ca sa se poata
Codului fiscal, fiecare proprietate care nu este la stadiul 1;
cum au procedat si primari din Oradea, Brasov, Cluj, Bucun

D-na Caliman precizeaza ca in sedinta urmatoare
initieze un proiect cu propunerea de modificare a H.C
obligativitatii de anvelopare provizorie a constructiilor.

Dl.primar nu este de acord cu propunerea d-lui cons
se merge pe str.Atelierelor, pe partea dreapta se poate v<
foarte mica, cu un turnulet, care este daramata pe o parte. Ai

Pentru fatadele neingrijite si neterminate propune 1(
pentru fatadele neingrijite exista posibilitatea de a se mari in

Dl.Petrescu mentioneaza ca in Slobozia, in partea <
foarte sus, dl.primar are dreptate. Sa se propuna sa m
respectiva.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectul
vot amendamentele:

- dl.Ionita a propus: la pct.27 - Abandon - 2
Constructii/fatade neingrijite si neterminate - 10 pun<
amendamentul). Cu unanimitate de voturi (15 voturi pen
aprobat.

D-na secretar intreaba daca la pct.23 mai ramane r
aliniate la drumuri publice sau cu acces asigurat la drum pul

D-na consilier Albu considera ca toate terenurile sunt
sau cu acces asigurat la drum public.
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D-na Caliman precizeaza ca sunt terenurile de pe dea| care nu a
la str.Muscelului) la drumul public. Au adresa de str.Musce|ului, f.nr.,
ca sunt trecuti Tn zona A, li se identifica terenul dupa coordonate si
acces la drum.

Antevorbitorul intreaba pe unde aduc materialele sa c :
ajung acasa.

D-na Caliman spune ca acela nu este teren construib

mstruiasce

.1. Daca m
drum public, nu se poate construi casa. Daca exista alee sao acces la (

nomica aceasta

a posibilitatilor,
nentar, in afara
-ebui sa fie, asa

ilui local sa se
in introducerea

, pentru ca daca
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o casa, pe unde
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zona A.

te terenuri care

sau Voila, f.nr.,
'ot ce este fara

poate construi.
Tntervine d-na secretar, preci/,and ca d-na arhitect se|^efera la

nu au constructii si pentru care trebuie platit impozit.
D-na Caliman mentioneaza ca terenurile trecute pe

nu au drum (Dealul Muscel) si in calculator figureaza i
numar, calculatorul genereaza automat zona A.

D-na Albu Tsi retrage amendamentul privind Carti
1 punct.

Ramane amendamentul privind completarea pct.23 - in cfeea ce priveste
Cartierul Slobozia (partea de sus). Se supune la vot amendamentul si este aprobat cu

l oonfbrmd cu

1 Slobozia - In lunca -

unanimitate de voturi (15 voturi pentru).
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Se supune la vot proiectul de hotarare, in ans<
unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.8) este proiect de hot;
modificarii si completarii Anexelor nr.l si nr.2 la H.
referitoare la alocarea unor sume de bani pentru sus
manifestari culturale, artistice, sportive si educative org
in anul 2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comi
cultura, mvatamant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.consilier Fratila care precizeaza ca
expunerea de motive, nu au nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului d<
si este adoptat cu 14 voturi pentru. (Dl.consilier Ionita Dani

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de ho
dezmembrarii imobilului - teren, in suprafata de
Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T 83, P Cc
25350, in doua loturi.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mec

Ia cuvantul d-na Clinciu care mentioneaza ca este
unor cereri care au venit la primarie pentru a se primi an
forme, concesiune sau superficie. In cadrul acestui proie
dezmembrarea terenului in doua loturi diferite, urmand ca
local nu va fi de acord cu concesionarea, superficia sau
terenului, acesta sa nu isi schimbe functionalitatea, sa rarr
publicului.

Dl.consilier Ionita precizeaza ca nu o sa voteze prok
in situatia in care, pentru terenul dezmembrat m doua lotu
se ajunga in instanta si sa se hotarasca restituirea acest
!mpartirea terenului, ca sa nu aiba loc discutii ulterioare. Te
hotaraste cum o sa se rezolve problema.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectul
vot si este adoptat cu 14 voturi pentru si 1 vot impotriva (dl

Proiectul de hotarare nr.lO privind aprobarea tre
in domeniul privat a terenului, in suprafata de 350,00
Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T 83, P Cc 1003 a fost
de zi de catre initiatori.

Ultimul punct (nr.ll) mscris pe ordinea de zi -i
este luat in discutie.

D-na Albu precizeaza ca dl.Olarasu ar fl trebuit sa s
mandat pentru AGA, din data de 2 iulie, de la Hidro Prah
materialele pentru ca ar fi trebuit distribuite si domnilor
mandat ii dau. Printre altele sunt niste bonusuri de acorda
sunt din banii tuturor. O parte din averea Campinei este dus
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Dl.Olarasu precizeaza ca au fost transmise materialele ie la sedi
reluat aceleasi documente. Sedinta de la sfarsitul lunii aprili^ si incep
a avut loc, iar ordinea de zi a ramas aceeasi.

D-na Albu mentioneaza ca materialele au fost transfcise conf
data de 24 mai. Sedinta AGA trebuia sa aiba loc pe 29mai si
(materialele trebuiau trimise dupa data de 29 aprilie, pen| u ca asa
Dumneai nu stie ce mandat sa-i dea d-lui Olarasu pentru ca
voteze la pct.l, 2, convocarea, convocatorul). Dumneai pers

Pentru a doua problema se adreseaza d-lui vicep
precizand ca pe str.Crisan (strada dupa proprietatea E
str.A.I.Cuza este o groapa foarte mare, asfaltul nu a fost b
conductele de gaze. Este si o denivelare, masinile care
str.A.I.Cuza si vor sa faca dreapta pe strada respectiva tre
masinile care vin din oras si vor sa intre pe str.Crisan, opresc si mere
Cand ploua, pe acolo nu se mai poate trece. Este o groapa ac

Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Crijanovschi - cc

u are ma
aal nu are
mar, Se

ie pus ca
in dinspr
uie sa op

anca de c
manda d

infrastructura urbana, daca nu vineri, luni, sa plombeze groaia respect
Dl.Enache aduce la cunostinta urmatoarele aspecte: |

- str.M.Kogalniceanu si aleea de acces la biroprile piet
ambele genereaza acumulari de apa, pe zona pietonala si ii obliga pe p
trafic. Insista sa se rezolve aceasta problema.

>rm adresei, pe
nti s-a mai tinut

prevede legea).
rialele (cum sa
materialele.
/iciului ADPP,

intersectia cu
d s-au introdus
Turnatorie pe

;asca. La fel si
sunt accidente.

a 20 de cm.
re Atelierul de
a.

- panoul de afisaj cu harta, din fata garii, este ) emblem
pentru orice vizitator;

- pe panoul cu harta orasului existenta la Cas i pensiilo
afisaj publicitar (toata lumea a lipit pe el). Executivul sa rez< lve aceste

- Ziua Drapelului National - rezolvarea locilui catar^
folosit la celebrarea acestei zile. Catargele din oras sunt nici si st
reprezentate ca un adevarat drapel (inaltimea catargelor trflbuie sa fl
trebui un catarg semnificativ la intrarea in Campina.

- este foarte mahnit de felul cum se deruleaza lucrarile
Mihai I. A colaborat de mai multe ori cu dl.viceprimar pen ru a spriji
acolo, chiar i-a permis sa discute cu cei de la Serviciul AD P. A fost
a avut discutii pentru rezolvarea unor probleme si au ajuns m concluzi
sa fie. Este asa de suparat ca nu mai vorbeste de calitatea lucrarilo:
umana si profesionala a acestor oameni. Nu se poate ca membrii Con
de acord cu salariile bugetarilor, iar singura manifestare a acestora
salariilor este sa le creasca aroganta, pretentiile si probabil, iubordonat

Fata de cele mentionate propune ca pentru fiecare membru
primariei, inclusiv pentru sefii de servicii, sa se intocmeasci sarcini no
marit salariul si sarcinile de serviciu sa fie pe masura. Atrib.tiile de se
de serviciu sa fie publice.

Orice lucrare de felul celei din parc este mancatoare ( e bani si i
se discuta ca nu se poate cosi iarba pentru ca nu exista rr)tocositoa
genul acesta, care ar trebui sa multumeasca cetatenii din C impina, d
pentru toata lumea. Intreaba unde este dirigintele de santis;r, cine es
raspuns pana acum pentru lucrarea care se realizeaza. Cere sanctionai
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au mers corect si drept pe drumul respectiv. Banii aloca|i pentru
populatie. Dumnealor sunt alesi si raspund in fata populatie iar anga
raspund in fata nimanui. I se pare ca nu este corect.

Dl.viceprimar precizeaza ca d-na arhitect sef, de aprpximativ
are o sarcina suplimentara sa dubleze Serviciul ADPP, : i sensul
controlului, in relatia cu dirigintele de santier si construct<rul lucrar
09,00 sunt vizite in santier si dupa-amiaza din nou. Lucrarea se aprop
dirigintele nu este mai des in santier, pentru ca poate nu a f:>st chema
Colegii din primarie spun ca au discutat cu dirigintele de :;antier la
corect, trebuie trimis e-mail, fax sau adresa. Hartiile sunt ele care
chemat dirigintele de santier de cate ori a fost nevoie sau da< a a fost cl

Referitor la cand se termina lucrarea - teoretic, la ac< asta ora n
la Cofetaria Mandinas, de placat cu granit (15-20 m.p.). Dupa no
echipa de 3 muncitori pun 40-50 m.p. de granit pe zi. M ii este
montat (este deja granitul taiat si trebuie aplica) la intersec| a celor do
Se poate lucra in paralel daca ar fi doua echipe, dar este ace< asi echip^
o luna de zile. Teoretic, daca se tin de treaba, cu o singura e ;hipa, luc:
4-5 zile. Daca vin cu doua echipe lucrarea ar fi gata in dou i zile. In c
ca intr-o saptamana vor fi fmalizate lucrarile. A discutat ci construct
ca daca mai doreste o notificare - i se mai face, daca dores1 ^ o confer
sa se faca alta conferinta. Penalitatile sunt de 80.000 lei t cresc. L
dansului. Pana la receptie mai este mult.

Se doreste terminarea lucrarilor si se merge in prerec :ptie sa se
constructorul de facut in vederea receptiei. Probabil, in vederea
rezolve problemele. Daca nu, se mai asteapta, dar cu sar ;ierul incl
lucrarile sunt terminate), ca sa mai schimbe o placa de g anit, sa 'n
rugat de doua luni jumatate sa adune bolovanii din spa iul verde
constructorul in cursul zilei (n.r. 27 iunie), iar acesta a sp s ca in 2-
saptamana, termina lucrarile. A fost rugat sa mai vina < u o echir.
nordului.

Dl.Dochia a discutat cu dl.Tiseanu, precizand ca este vorba de
afisaj electoral care se folosesc in campanie si arata destul c i urat. Intr
varianta sa se poata monta numai in perioada campaniilor s iu sa fie s
parc.

Dl.viceprimar precizeaza ca se poate scoate si remont .
D-na consilier Lupu se adreseaza d-lui viceprimar, )recizand

str.Voila, mai sus de statie, unde a ramas un semn de ocolir , cu o gro
se urca, se intalnesc si cu carutele si nu este bine pentru c ;i care loc
pentru salvarile care trec.

Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Crijanovschi - maii e (n.r. 27
vizita si rezolvare urgent, dar de data aceasta cu banii lui H dro sau a
care au facut interventia si nu au inchis-o in termenul vizului. ^
amendati.

Dl.Fratila mentioneaza ca in urma cu doua saptamani cativa dir
au spatii inchiriate de la administratia locala, s-au plans ca i upa reeva
impozitul pe care trebuia sa-l plateasca s-a inzecit. Poale dl.Birli
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explicatie. A !nteles ca exista o Hotarare a Consiliului local
chiriei.

Dl.Birligiu mentioneaza ca urmare a raportului de
patrimoniul municipalitatii, valorile de la Casa Tineretulu
facute la valoareajusta, au doua criterii de evaluare. Cei car
la Casa Tineretului trebuie sa plateasca o taxa, la nivelul in
care il utilizeaza ca spatiu comercial.

Antevorbitorul precizeaza ca chiriasii se plang ca, in
fie nevoiti sa inchida. Il mtreaba pe dl.Olarasu daca exista
ar putea permite stabilirea cuantumului.

Dl.Birligiu mentioneaza ca acestea sunt prevederile C
Raspunsul d-lui Olarasu este negativ. Precizeaza ca

adoptat-o Consiliul local este cea cu privire la stabilirea imp
Dl.Birligiu mentioneaza ca in Hotararea Consiliului

impozitele si taxele locale exista un capitol separat und
cladire si teren se calculeaza similar impozitului. Preturil
pietei si au crescut foarte mult.

Dl.primar precizeaza ca intr-o actiune judecatorea
!nalta Curte de Casatie si Justitie, instanta a trimis actiune
de Apel. Este vorba despre procesul pe care primaria il ar
Regionale, in urma aplicarii unei note de corectie, cu o ^

A.

pentru proiectul Calea Daciei. Inalta Curte a trimis din no
Curtea de Apel. O sa se vada ce se intampla. Dumnealui
aceasta retrimitere spre rejudecare, pentru ca, la primajude
necitire a dosarului sau un alt argument de genul acesta per
a fost respinsa in acel moment.

Pentru ca a observat ca apar informatii in presa, d
cand declara un lucru isi asuma responsabilitatea) ca nu c
dosar la DNA referitor la Calea Daciei (asa cum au scris nis

s*.

Inalta Curte de Casatie a intrebat care este stadiul
referitor la Calea Daciei (primaria nestiind ca exista un do
DNA, iar aceasta a raspuns ca exista un dosar In rem leg
fapte si nu pentru persoane. Mai aflase acest lucru prin ani
de un ziar prahovean - Observatorul, in sensul ca exista un
Daciei. Este tot ceea ce poate sa spuna, ceea ce stia si nu i
fapte, daca stie ca acestea nu exista.

Dl.Petrescu precizeaza ca trebuie toa1etati copac
electrice de pe str.Cercului, Cartierul Pacuri. Datorita i
data de 18 si 20 iunie, cetatenii au ramas fara curent electri
roaga pe dl.primar sa ii sprijine pentru rezolvarea acest(
prezinte o lista semnata de cetateni si ii roaga pe dl.primar
problema. Cetatenii din Cartierul Slobozia le multumi
viceprimar si d-lui city manager ca s-a rezolvat problema
pericol niste retele electrice.

Dl.Olarasu mentioneaza ca domnii consilieri au g
sedintei, adresele Liceului Tehnologic Energetic prin care
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de 31.000 euro, reprezentand cofmantarea de 2% dintr-un
acceseze.

Din discutiile purtate cu directorul institutiei de T
aceasta faza este necesar un acord de principiu privind cupr
bugetul local. Nu au nevoie de banii respectivi, ci doz
Consiliului local prin care sa li se spuna ca sunt de aco
respectiva.

Dl.Dochia intreaba pentru ce buget, de anul acesta sa
Antevorbitorul solicita un acord de principiu din p

asemenea, proiectul este detaliat in documentatia pe care do
Se supune la vot propunerea d-lui Olarasu, iar cu

acordul de principiu.
Astfel punctele mscrise pe ordinea de zi epuizan

$edin^a inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verb

Presedinte de sedin|a,
Consilier,

d-ra Topala
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Cai

ir.MoldoK

edit.I.G.

SeoertHk

15

roiect pe

v^atamant a inteles ca Tn
derea suniei respective Tn
de o ad*esa din partea
sa cofminteze cu suma

de anul v
:ea Cons
ii consi
voturi p

i-se, pres

Intocr
c.Balan

^8ERVKtkJADMWBTRApEPUBLJCALCXiALA

;are doresc sa-l

tor.
[iului local. De
eri au primit-o.
mtru se aproba

:dintele declara

unicipiului
ina,
eanu Elena

it,
Llavinia

abriela

prezenta cqMe fflnd oonforma cu


