
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 25 iulie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin$a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi|ia nr.403/19 iulie 2019 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin^ei au fost conduse de dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian, la ele
fiind prezem;i 18 consilieri locali din totalul de 19 (a absentat d-ra Topala
Corina - Oana)

La lucrarile acestei $edin^e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul Municipiului
Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina, dl.Toader
Bogdan - Presedintele Consiliului Judetean Prahova, d-na Tudorache Florentina -
Alice - Director Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Campina, d-na
Pulez Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate, d-na Caliman Didona -
Arhitect sef, dl.Crijanovschi Grigore - sef Serviciu ADPP, d-na Oprescu Eliza -
Director executiv investitii, d-na Dumitru Adina - Director executiv Directia de
asistenta sociala, d-na Ene Mihaela - Sef Serviciu asistenta sociala si autoritate
tutelara, d-na Voicu Monica - Sef Serviciu juridic, contencios, d-na Radu Roxana -
Sef Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a Persoanelor faYa
Adapost, d-na Ionescu Balea Camelia - consilier in cadrul Compartimentului achizitii
publice, d-na Iordache Gabriela - consilier in cadrul Serviciului APL, d-na Trestianu
Laura Cleopatra - consilier romi, dl.Badulescu Remus - administrator public al
Municipiului Campina, d-ra Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri Cabinet
Primar, dl.Dogaru Mihnea - consilier in cadrul Compartimentului programe fmantare,
relatii internationale, protocol, reprezentan^i ai mass-mediei, precum $i locuitori ai
Municipiului.

Presedintele sedintei precizeaza ca inainte de a se trece la discutarea punctelor
inscrise in proiectul ordinii de zi, Ti da cuvantul d-nei secretar Moldoveanu Elena
pentru a supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare.

D-na secretar Moldoveanu supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare a
Consiliului local din data de 26 iunie 2019. Pentru ca nu sunt modificari, obiectiuni,
propuneri de completari sau discutii, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi
(18 voturi pentru).

Dl.primar propune includerea in proiectul ordinii de zi a proiectului de hotarare
privind darea Tn administrare catre S.C. Hidro Prahova S.A., Tn calitate de operator
regional, a imobilului - teren proprietate privata a Municipiului Campina, in suprafata
de 5.720,00 m.p., din totalul de 9.728,00 m.p. si constructiile C1 - Sc sol = 1.321,00
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m.p. si C2 - Sc sol = 401,00 m.p., Nr.cadastral/CF 27971, situat in Municipiul
Campina, str.Industriei, nr.l.

D-na consilier Albu si dl.consilier Bondoc retrag din proiectul ordinii de zi,
punctul nr. 13 - proiect de hotarare privind acordarea burselor de excelenta - "Bursele
Municipiului Campina", pentru elevii din unitatile de invatamant liceal din Municipiul
Campina, pentru anul scolar 2019-2020, avand in vedere ca are aviz de nelegalitate din
partea d-nei secretar Moldoveanu.

Dumneaei, cu sprijinul d-nei secretar, o sa caute solutii sa modifice proiectul de
hotarare si astfel sa devina un proiect legal.

Este prezent la lucrarile sedintei, dl.Toader Bogdan - presedintele Consiliului
Judetean Prahova.

Presedintele sedintei propune inlocuirea proiectului de la pct.l3 cu noul proiect
propus de catre dl.primar. Se supune la vot propunerea si proiectul ordinii de zi si se
aproba cu 18 voturi pentru.

Se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi - Raport privind
activitatea asistentiIor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in
semestrul I al anuIui 2019. Pentru ca nu sunt intrebari, se supune la vot si este
aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Dl.Pitigoi precizeaza ca toate avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local sunt favorabile.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este Raport privind stadiul inscrierii datelor
in registrul agricol, pe semestrul I al anului 2019. Pentru ca nu sunt intrebari, se
supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea sumelor prevazute in cadruI contractului de finantare nr.372/27 iunie
2019 si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului
revizuit in urma semnarii Proiectului ,,Solufii informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrafiei la nivelul
Municipiului Campina".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare si precizeaza ca acest proiect este pe
ordinea de zi inaintea punctului privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Campina, deoarece daca acest proiect va fi aprobat, va trebui inclusa si suma necesara
acestui proiect, la Capitolul cheltuieli si sumele din venituri.

Pentru ca nu sunt intrebari sau discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si
este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugetelor ordonatorilor terfiari de credite, pe anul 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu care arata ca in dispozitivul proiectului nu exista decat patru articole, deci
rectificarea bugetului nu se refera la bugetul Municipiului Campina si al tuturor
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unitatilor subordonate (toti ordonatorii tertiari de credite). In continuare, prezinta
referatul de aprobare.

Dl.primar propune sa ramana suma de 50,00 mii lei pentru "Reabilitare termica
blocuri de locuinte B-dul Carol I", in cadrul Sectiunii de dezvoltare. In cursul zilei s-a
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primit de la Ministerul Dezvoltarii o adresa prin care se arata ca s-a semnat contractul
pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte (sapte blocuri de locuinte pe
B-dul Carol I).

Dl.Ionita precizeaza ca atat dumnealui, cat si d-na consilier Lupu nu vor
participa la votul proiectului de hotarare, dar dl.Cojocaru o sa voteze acest proiect,
deoarece in cadrul acestui buget este vorba de alocarea unei sume de bani care vine
pentru localitate.

D-na Albu se adreseaza d-nei Oprescu, intreband daca exista sau nu
documentatie pentru lucrarea "Extindere cimitir uman BobTlna", cu toate ca este vorba
despre o capela.

D-na Oprescu precizeaza ca exista documentatie, care are si parte de extindere
pentru vestiare.

Antevorbitorul se adreseaza d-lui primar mtreband daca la "Reabilitare termica
blocuri de locuinte B-dul Carol I, ca sa ramana suma de 100 mii lei, se diminueaza
suma de la Calea Doftanei, cu 50 mii lei.

Dl.primar mentioneaza ca la lucrarea de investitie "Reparatii Calea Doftanei", in
loc de 602 mii lei, o sa ramana suma de 552 mii lei.

D-na Lupu spune ca nu a votat 3 ani bugetul si nici o rectificare de buget.
Ramane pe aceeasi pozitie si nu va vota rectificarea de buget.

D-na secretar Moldoveanu arata ca persoanele care nu voteaza proiectul de
hotarare (conform Codului administrativ), nu au voie sa participe nici la dezbateri.

D-na Albu considera ca la pct.l al ordinii de zi al sedintei de astazi, Consiliul
local ar fi trebuit sa voteze un regulament adaptat conform Codului administrativ.

Antevorbitorul precizeaza ca este reglementat un termen de 90 de zile de la
intrarea in vigoare a codului, in vederea revizuirii de catre Consiliul local a
Regulamentului de organizare si functionare. Apreciaza ca se poate lucra dupa
regulamentul actual, cu conditia sa nu se aplice prevederile care contravin Codului
administrativ.

Prezent la sedinta Consiliului local, presedintele Consiliului Judetean Prahova
face mai multe precizari referitoare la Codul administrativ si la rectificarea de buget.

Se refera la Capela Hernea precizand ca Axa 5.1. este ocupata 70% si decat in
programul viitor vor mai fi sanse (2023).

Referitor la Calea Doftanei, a discutat cu cei de la societatea Hidro Prahova si
stie ca au fost multe probleme semnalate si ca au inceput lucrarile intr-un ritm mai
greoi (reprezentantii firmei au mentionat ca pana la sfarsitul anului incearca sa
fmalizeze Com.Banesti si mare parte din Campina).

Dl.primar aduce la cunostinta ca s-a solicitat un credit pentru fmantarea lucrarii
"Reabilitare Calea Doftanei" (creditul a fost aprobat), dar, ulterior, perioada de tragere
se transfera catre 2021. Aceasta strada face legatura cu 4 comune: Sotrile, Valea
Doftanei, Brebu si Telega.

Se adreseaza d-lui Toader Bogdan, daca poate, printr-o rectificare de buget,
printr-un parteneriat sau din cota de 7,5% sa se aloce fonduri pentru reabilitarea Calea
Doftanei.

Multumeste d-lui presedinte Toader, stiind faptul ca maine (n.r. 26 iulie 2019),
incepe sa se realizeze o lucrare de modernizare a Soselei Paltinu, de la intersectia
str.Voila cu Soseaua Paltinu.



Dl.Toader explica faptul ca este vorba de programul anual al Consiliului
Judetean - covor asfaltic.

Cu privire la lucrarea de canalizare, recunoaste ca aceasta a intarziat foarte mult.
Nu a fost implicarea dumnelui directa, exista un CA si un director la Hidro Prahova.
Crede ca este datoria Consiliului Judetean sa vina si sa sprijine cu realizarea
infrastructurii rutiere aferenta lucrarii de canalizare.

fn ceea ce priveste prevederile Codului administrativ este sigur ca d-na secretar
l-a citit. Sunt foarte multe modificari. Exista si o modificare buna pentru d-nii
consilieri locali. Daca pana acum eliberarea din functie a unui consilier se facea
printr-o procedura simpla - se trimitea de catre Partidul din care acel consilier fIcea
parte adresa catre Prefectura, prin care se specifica faptul ca i se retrage sprijinul
politic si Prefectura emitea un Ordin, in acest moment, procedura este diferita - mai
intai se ajunge la instanta si ulterior unei Decizii defmitive din partea instantei, se
poate vacanta locul.

D-na Albu se refera la aprobarea bugetului, precizand ca cel de la nivel national
s-a aprobat tarziu si spera ca pentru cel al anului 2020 se va respecta legea, iar bugetul
local va fi aprobat la inceputul anului 2020. Referitor la lucrarile de canalizare de pe
Calea Doftanei, daca este un proiect si un buget pentru reabilitarea acesteia, de ce nu
se incep lucrarile mai intai pe aceasta strada.

Dl.Pitigoi mentioneaza ca cetatenii de pe Campinita asteapta canalizarea. Sunt
toate lucrarile facute si racordarea de la Fibec pana la Biserica de la brazi tine in loc
functionarea canalizarii.

Dl.Toader raspunde la intrebarile d-nei consilier Albu. fntr-adevar, bugetul s-a
aprobat cu intarziere. Este de acord cu d-na Albu precum ca, daca ar exista un buget pe
anul 2010, in luna ianuarie, aprobat la nivel de Guvern, este sigur ca si procedurile ar
fi altele. Dar, m acelasi timp, Guvernul a venit cu o solutie in ceea ce priveste licitatiile
cu clauza suspensiva, lucrarile putand fi demarate fara a exista fondurile necesare si
bineanteles cand vor fi alocate fondurile, se va semna efectiv contractul lucrarii.

Dl.Petrescu doreste un raspuns de la dl.Toader privind pasajul pietonal Campina
- Banesti care traverseaza raul Doftana.

Dl.Toader precizeaza ca achizitia este fmalizata de Primaria Comunei Banesti si
exista un parteneriat in desfasurare.

Antevorbitorul intreaba daca, estimativ, cunoaste cand se mcep lucrarile .
Dl.Toader raspunde ca nu a semnat dumnealui contractul de executie, astfel nu

cunoaste termenul de executie mentionat in contract, nici cand se va da ordinul de
incepere.

Ia cuvantul dl.consilier Dragomir care mentioneaza ca in bugetul local lipsesc
foarte multe lucruri pe care grupul PSD le-a solicitat, dar nu s-a tinut cont de parerea
dumnealor si sunt multe lucruri carora dumnealor s-au opus, in acest sens venind cu
mai multe exemple (capela din cimitirul Bobilna, montare soldat, concurs solutii
pentru panouri votive, etc.). Personal, nu o sa voteze proiectul de hotarare.

Raspunde dl.primar, precizand ca daca nu este de acord cu politica unui guvern
sau a unui partid, nu trebuie respins automat orice buget. fn continuare, explica cum
s-a procedat inainte de adoptarea bugetului local.

Dl.Toader se adreseaza d-lui Dragomir si spune ca nu si-ar permite niciodata
sa-i sugereze cum sa voteze sau cum sa abordeze anumite subiecte. Este sigur ca exista
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proiecte pe care, cu totii, le-au sustinut pentru ca au fost proiecte de interes public si de
interes pentru campineni. Ii sugereaza d-lui Dragomir sa voteze cum considera de
cuviinta, dar atitudinea constructiva este mai buna.

Se supune la vot amendamentul d-lui primar:
- neretragerea sumei de 50,00 mii lei pentru "Reabilitarea termica blocuri de

locuinte B-dul Carol I" si diminuarea sumei la "Reparatii si reabilitare Calea Doftanei,
de la 602,00 mii lei la 552,00 mii lei. Cu 17 voturi pentru, amendamentul a fost
aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
13 voturi pentru, 2 abtineri (dl.Candea, dl.Dragomir). D-na consilier Lupu si
dl.consilier Ionita nu au votat proiectul de hotarare, iar d-na Clinciu nu a fost prezenta
in sala cand s-a supus la vot proiectul de hotarare.

UrmatoruI punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea devizuIui general actualizat, rezuItat in urma elaborarii PT-uIui
pentru realizarea obiectivului de investi$ii "Cresterea eficientei energetic in
cIadirile rezidentiale din MunicipiuI Campina", Cod SMIS 126177.

Au loc discutii intre dl.primar si dl.Toader, acesta precizand ca trebuie ascultati
si cei din grupul altor partide, care doresc sa vina cu propuneri si sugestii.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare si fata de cele expuse propune aprobarea
proiectului de hotarare prezentat, de aprobare a devizului general actualizat.

Pentru ca nu sunt discutii si amendamente pe marginea proiectului de hotarare,
se supune la vot si este adoptat cu 17 voturi pentru. (Dl.consilier Fratila nu a fost
prezent in sala cand s-a supus la vot proiectul de hotarare).

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finantare nr.3143 din
25 septembrie 2018 si a cheltuielilor aferente, rezultate in urma elaborarii
PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investitii "Cresterea eficientei
energetice in cladirile rezidentiale din MunicipiuI Campina", Cod SMIS 126177.

Dl.primar precizeaza ca proiectele de hotarare la care dumnealui este initiator
sunt intocmite pentru ca achieseaza la propunerile compartimentelor de specialitate din
primarie. Daca ar fi fost dupa dumnealui, ar fi trebuit initiat un singur proiect: cel aflat
in discutie. Compartimentul de specialitate a spus ca trebuie sa existe doua proiecte.
Poate asa este mentionat Tn Ghidul de finantare, poate ca asa sunt recomandarile din
partea ADR - Sud Muntenia. De aceea dumnealui a intocmit si cel de-al doilea proiect
care se refera la acelasi contract de finantare, fiind vorba de aprobarea bugetului
actualizat al bugetului. Apoi, prezinta referatul de aprobare.

In continuare, se da cuvantul d-nei Lupu care spune ca dumneaei a avut aceeasi
nelamurire in legatura cu faptul de ce sunt doua proiecte. Poate explica cineva din
aparatul de specialitate si documenteaza de ce trebuie sa fie doua proiecte.

Dl.Olarasu spune ca, in general, aceste proiecte de hotarare care vizeaza proiecte
cu finantare europeana sunt transmise de catre consultanti. Fiecare dintre ei au un mod
de a vedea lucrurile si de aceea sunt diferite de fiecare data.

D-na Ionescu Camelia ia cuvantul si spune ca, in Ghidul solicitantului sunt
prevazute hotararile de Consiliu: odata aprobarea indicatorilor, iar acum s-a propus
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actualizarea devizului general (in urma modificanlorlegislative). In anul 2016 s-a
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aprobat cererea de fmantare si bugetul proiectului. Acum trebuiesc respectate
conditiile prevazute in Ghidul solicitantului.

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu 17 voturi pentru.
(Dl.consilier Fratila nu a fost prezent in sala cand s-a supus la vot proiectul de
hotarare).

Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare aI Serviciului social
"Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a PersoaneIor fara
Adapost" Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare, acesta avand la baza Nota de
fundamentare intocmita de seful Centrului Rezidential de Asistenta si Reintegrare
Sociala a Persoanele fara Adapost". Pana acum sunt doua solicitari, din partea unui
oras alaturat si alta din partea unei comune, care ar dori, in cazul in care identifica
astfel de beneficiari, sa-i aduca la acest centru. O localitate a spus ca ar dori, dar nu are
fonduri suficiente, iar o alta ca are fonduri suficiente in acest sens. In cazul in care,
localitatile vecine identifica beneficiari ai serviciilor prestate de centru, cu UAT-urile
respective se vor incheia parteneriate. Propune Consiliului local dezbaterea si
aprobarea regulamentului.

S-a continuat cu dezbateri, luand cuvantul dl.consilier Fratila, care face referire
la necesitatea extinderii activitatii in acest centru pentru persoanele lipsite de ingrijirea
familiei.

Dl.Pitigoi a notat propunerile d-lui Fratila si o sa se incerce ca regulamentul sa
fie adus cat mai aproape de nevoile celor din Campina.

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu unanimitate de voturi
(18 voturipentru).

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind stabilirea
nivelului contributiei lunare de intretinere a persoanelor beneficiare de serviciile
sociaIe ale Centrului Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a
Persoanelor Fara Adapost Campina, pentru anul 2019.

Presedintele sedintei il invita pe dl.primar, ing.Tiseanu Horia - Laurentiu,
initiatorul proiectului de hotarare sa ia cuvantul.

Dl.primar prezinta referatul de aprobare, precizand ca s-au luat in calcul un
numar mediu de beneficiari - 10, iar costul mediu pe luna este de 2.658 lei, aceasta
valoare putand fi regasita si la caminele existente pentru persoanele varstnice. Daca in
centrul rezidential vor fi mai multi internati, valoarea cheltuielilor vor scadea pentru
fiecare beneficiar. Se incearca o forma de cooperare cu localitatile din jur, fara sa se
includa in reteaua oficiala a centrelor de primire dinjudet.

S-a continuat cu dezbateri, iar domnii consilieri au pus intrebari (dl.Dochia,
dl.Petrescu, dl.Fratila).

D-na Dumitru Adina specifica faptul ca acest centru este doar pentru persoanele
fara adapost.

Dl.primar doreste sa se sesizeze diferenta. Acesta nu este un camin de batrani,
este un centru de primire cu o durata maxima de 6 luni, iar pentru cei care nu sunt din
Campina, de 7 zile.



Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu unanimitate de voturi
(18 voturipentru).

Urmatorul punct (nr.9) este proiect de hotarare privind aprobarea
ReguIamentuIui de Organizare $i Functionare al Spitalului de Psihiatrie Voila
Campina.

Dl.primar, Tiseanu Horia - Laurentiu prezinta referatul de aprobare, in calitate
de initiator al proiectului de hotarare.

Au loc dezbateri pe marginea proiectului de hotarare.
Dl.Enache specifica faptul ca spitalul are pacienti din multe zone ale tarii.

Intreaba daca s-au facut demersuri in acest sens, pentru ca spitalul ramane cu sarcina
fmanciara Tn grija autoritatii locale, iar deservirea pentru bolnavi are caracter aproape
national.

Raspunde dl.primar care mentioneaza ca s-au fIcut demersuri in momentul in
care o parte din spitale au fost trecute in administrarea autoritatilor publice locale.
Spitalele sunt sprijinite cu fonduri pentru reparatii sau investitii, iar daca este cazul,
mai sunt sprijiniti cu cheltuieli pentru utilitati, iar restul cheltuielilor vin de la Casa de
Asigurari de Sanatate.

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu 16 voturi pentru. (D-na
Lupu nu a votat, iar dl.Dragomir nu a fost prezent in sala).

Punctul nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de actiune locala pentru incluziunea sociala a cetatenilor romani
apartinand minoritatii rome din MunicipiuI Campina, pentru perioada 2019-
2021, in conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare, acesta avand la baza o Nota de
fundamentare prin care s-a propus aprobarea prin act administrativ al Consiliului local
al Planului de actiune locala pentru incluziunea sociala a cetatenilor romani apartinand
minoritatii rome din MunicipiuI Campina, pentru perioada 2019-2021, in conformitate
cu prevederile Ghidului programului ROMACT.

Dl.primar evidentiaza faptul ca este o minoritate care trebuie sprijinita, romii
trebuie integrati in comunitate, copiii trebuie trimisi la scoala, iar adultii sa lucreze.
Trebuie ajutati sa construiasca locuinte, astfel incat sa nu constituie un grup
defavorizat, marginalizat care, la un moment dat, se radicalizeaza.

Pentru ca nu sunt discutii si amendamente pe marginea proiectului de hotarare,
se supune la vot si este adoptat cu 15 voturi pentru. (D-na Lupu, dl.Dragomir si
dl.Duran nu au fost prezenti).

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a terenului, in
suprafata de 350,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T
83, P Cc 1003.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare, precizand ca proiectul are la baza
cererea formulata de catre S.C. New Terasa Erik S.R.L. Pe suprafata respectiva exista
o terasa care a fost administrata de catre o alta societate comerciala, iar acum, actuala
societate mcearca sa o pastreze in circuit.



S-a continuat cu dezbateri, la acestea luand cuvantul urmatorii consilieri:
- dl.Candea, mentioneaza ca se opune la acest proiect de hotarare si la

urmatorul, venind cu argumente in acest sens; pentru terenul de la proiectul de la
pct.l2 de pe ordinea de zi, exista o hotarare judecatoreasca care trebuie sa se puna in
aplicare, aceasta revenind si in sarcina primariei care a eliberat autorizatie de
construire;

- d-na Clincu precizeaza ca la pct. 1 1 este vorba despre o societate care doreste
sa faca lucrurile legal (nu a construit nimic faia autorizatie), iar din cerere rezulta ca se
solicita un drept de superficie.

Se supune la vot proiectul de hotarare, acesta fiind respins cu 9 voturi pentru, un
vot impotriva (dl.Candea) si 8 abtineri (d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Ionita, dl.Cojocaru).

Punctul nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniuI privat a terenului, m suprafata de
162,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, T 83, P Cc
1003.

Presedintele sedintei il invita pe dl.priraar, ing.Tiseanu Horia - Laurentiu,
initiatorul proiectului de hotarare sa ia cuvantul. Dl.primar prezinta referatul de
aprobare.

Dl.Candea precizeaza ca in acest caz legea nu a fost respectata si exista o
hotarare judecatoreasca prin care s-a anulat autorizatia de construire. Dumnealui o sa
voteze impotriva proiectului de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare, acesta fiind respins cu 7 voturi pentru, 4
voturi impotriva (d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Candea si dl.Dragomir) si 7 abtineri
(dl.Dochia, d-na Albu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Cojocaru, dl.Ionita, dl.Duran).

Proiectul nr.l3 se refera la darea in administrare catre S.C. Hidro Prahova
S.A., in calitate de operator regional, a imobilului - teren proprietate privata a
Municipiului Campina, in suprafata de 5.720,00 m.p., din totalul de 9.728,00 m.p.
si constructiile C1 - Sc sol = 1.321,00 m.p. si C2 - Sc sol = 401,00 m.p.,
Nr.cadastral/CF 27971, situatin MunicipiuI Campina, str.Industriei, nr.l.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

,̂

In continuare, specifica faptul ca, propunerea primariei pentru reluarea
proiectului de realizare a canalizarii este urmatoarea: daca se realizeaza tronsonul de
canalizare cuprins intre sensul giratoriu de la intersectia B-dului Carol I cu str.Pictor
Nicolae Grigorescu si pana la intersectia cu str.Golesti, ar da drumul la toata
canalizarea din cartierul Campinita.

S-a solicitat societatii Hidro Prahova sa vina cu trei echipe; echipa a doua ar
trebui sa mearga pe Calea Doftanei si ramura din B-dul Republicii catre Calea
Doftanei, dupa care se va merge de la intersectia str.B.P.Hasdeu spre Telega. A treia
lucrare de mica importanta este fmalizarea canalizarii pe str.Dealului (portiunea aflata
in panta). Canalizarea este realizata, dar bransamentele nu sunt executate, iar firma
constructoare, asa cum s-a angajat, sa racordeze simultan.

*.

Intrucat darea in folosinta sau acordarea unui teren societatii constructoare, nu
se poate face decat prin licitatie publica si existand urgenta inceperii canalizarii,
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terenul a fost initial solicitat de catre operator, apoi de catre S.C. Hidro Prahova,
aceasta din urma solicitand un teren.

Dl.viceprimar Pitigoi propune ca pretul minim de inchiriere al terenului sa fie de
0,25 lei/m.p./luna (plus TVA), justificand ca nu este o activitate comerciala, ci o
activitate care se desfesoara in interesul Municipiului Campina.

Dl.Toader Bogdan intreaba sub ce forma se vireaza contravaloarea chiriei de
catre societatea Hidro Prahova, pe baza carui contract?

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca se va reglementa prin contractul de
administrare.

Dl.Toader spune ca se constituie o cota de ID pentru fiecare localitate care preda
anumite bunuri. Trebuie sa se primeasca o redeventa sau ceva.

D-na secretar spune ca in situatia expusa de antevorbitor este vorba despre
contractele de concesionare care reprezentau sisteme.

Dl.Toader considera ca acum se da in administrare, nu se percepe nici o taxa,
astfel societatii Hidro nu i se poate solicita nici o suma de bani. Hidro va percepe niste
bani societatii constructoare. Nu stie cum Hidro va vira banii la bugetul local al
Municipiului Campina.

D-na secretar mentioneza ca reglementarea propusa vizeaza ca societatea Hidro
Prahova sa vireze la bugetul local chiria incasata.

Antevorbitorul intreaba in baza carui act.
D-na secretar precizeaza ca in baza contractului de administrare.
D-na Albu isi spune punctul de vedere. Parerea dumneaei a fost sa se inchirieze

terenul direct agentului economic care se ocupa de lucrari. S-a spus ca procedura este
de durata. Trebuie gasita o solutie, respectiv cum sa se procedeze avand in vedere ca
organizarea licitatiei este de durata.

Dl.Primar intreaba daca terenul se da in folosinta gratuita catre Hidro Prahova,
aceasta il poate da tot gratuit.

Raspunde d-na secretar cu referire la Codul administrativ care interzice acest
^

lucru, fiind reglementata in acest sens si contraventie. In aceasta situatie, din discutiile
purtate rezulta ca este o problema doar de procedura - cum se incaseaza sumele.

D-na Albu se refera la pretul propus de dl.Viceprimar, dar reaminteste ca exista
hotararea Consiliului local prin care au fost stabilite impozitele si taxele locale, unde
este inclusa si taxa pentru organizarea activitatilor de santier. Intreaba daca se poate
aproba altceva.

D-na secretar considera ca acest aspect tine de partea fmanciara si trebuie
analizat din acest punct de vedere.

Dl.Fratila reaminteste faptul ca terenul in discutie era destinat pentru mutarea
sediului salvarii, iar locatia unde institutia respectiva functioneaza actualmente va fi
transformata in Muzeul localitatii.

Dl.Primar da citire art.3, alin.(2) din proiectul de hotarare. Prin acest articol se
poate rezilia contractul cu firma respectiva, in situatia in care se doreste demararea
lucrarilor pentru realizare sediu ambulanta.

Dl.Dragomir propune ca terenul sa fie dat in administare gratuita si sa li se
interzica sa ia bani de la firma care va organiza deschiderea de santier.



Presedintele sedintei propune retragerea proiectului de hotarare, continuarea
sedintei cu celelalte puncte de pe ordinea de zi si convocarea unei sedinte
extraordinare convocata de indata.

Dl.primar retrage proiectul de hotarare.
UrmatoruI punct (nr.l4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

atestarea apartenentei la domeniul privat aI Municipiului Campina a terenuIui in
suprafata de 169,00 m.p., situat in Municipiul Campina, Al.Scarisoara, nr.lO,
Tarla 83, Parcela Cc 941.

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

D-na Lupu Livia precizeaza ca fata de cele prezentate in referatul de aprobare,
comisia nu are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt dezbateri pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. (D-na Albu nu a fost prezenta in sala).

PunctuI nr.l5 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 MuaicipiaI Campina, De 108, f.nr., Tarla 5,
Parcelele P106 partial si A107 partial.

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

Dl.Cercel prezinta referatul de aprobare care cuprinde date si informatii privind
terenul, pentru care, dupa realizarea lucrarii de cadastru, aceasta suprafata va face
obiectul unui proiect de hotarare prin care se va propune inchirierea acestuia prin
licitatie publica.

Au loc dezbateri, la care au luat cuvantul:
- dl.Candea - aduce la cunostinta membrilor Consiliului local mentiunile facute

in rapoartele Directiei juridice, Directiei economice, Serviciului urbanism, Serviciului
ADPP si in Notele de fundamentare din care rezulta ca terenul se afla in posesia altei
unitati - Departamentul CFR. Mentioneaza ca nu poate fi atestata aceasta apartenenta
pentru ca nu exista documente suficiente si informatiile furnizate sunt contradictorii.

- dl.Pitigoi-presedintele sedintei, precizeaza ca proiectul are avizul comisiilor de
specialitate si avizul juridic, pozitive;

- d-na Moldoveanu specifica ca prin rapoartele de specialitate, serviciile
respective au prezentat evolutia terenului (un istoric) in functie de documentele
gestionate. In cadastrul 1985-1989 terenul respectiv figura in administrarea
Departamentului CFR, numai ca CFR-ul si-a cadastrat toata proprietatea. Acest teren
nu este inclus in cadastrul CFR, asa cum se precizeaza in documentele de prezentare.
Cand se va realiza lucrarea tehnica de cadastru, atunci se si verifica daca exista o
suprapunere peste cadastrul CFR. Conform legii, tot ce nu apartine domeniului public
si unor persoane private, juridice sau fizice, apartine domeniului privat.

- dl.Candea solicita un document scris din partea CFR, precum ca terenul
respectiv este in posesia acestei institutii;

- presedintele sedintei considera ca daca proiectul are aviz juridic pozitiv este
corect, legal si este pentru acest proiect;

- d-na secretar subliniaza ca avizul dumneaei este motivat de dispozitiile art.41,
alin.5^dinLegeanr.7/1995.
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- dl.consilier Petrescu cunoaste acest teren de foarte multi ani, el fiind ocupat de
apicultori. Trebuie sa se inteleaga ce inseamna vatra - teren pe care se amplaseza
stupi.

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu 10 voturi pentru si
8 abtineri (d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Candea, d-na Petrovici, dl.Cojocaru,
dl.Dragomir, dl.Ionita, dl.Duran).

Dl.Pitigoi propune inchiderea lucrarilor sedintei Consiliului local, dl.primar sa
convoace o sedinta extraordinara de indata, iar punctul diverse se discuta m cadrul
sedintei extraordinare.

In acest sens solicita acordul Consiliului local daca se renunta la punctul diverse
pentru ca acesta a fost aprobat prin ordinea de zi a sedintei ordinare si sa fie discutat la
sedinta de indata. Cu 18 voturi pentru propunerea a fost aprobata.

D-na Albu specifica faptul ca, convocarea unei sedinte extraordinare de indata
se face in baza unui tabel unde membrii Consiliului local semneaza ca sunt de acord cu
sedinta.

Cu privire la modalitatea de convocare, Secretarul Municipiului face referire la
prevederile art.l34 din Codul administrativ, alin.(l), lit."a".

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

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

Presedinte de sedinJa, Secretarul Municipiului
Consilier, - Campina,

dl.Pitigoi Ioan Adrian _ jr.Moldc^|e^hu Elena

^

Intocmit,
ec.Balan Lavinia
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