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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 23 decembrie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc sedin^a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata de mdata, prin Dispozi|ia nr.825/
23 decembrie 2019 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin|ei au fost conduse de d-na consilier Clinciu Monica - Iozefma,
la ele fiind prezenJi 10 consilieri locali din totalul de 18 consilieri in functie (au
absentat: dl.Dragomir Ion, dl.Duran Andrei, dl.Enache Dragomir, d-na Frincu Anda-
Lorena, dl.Ionita Daniel, d-na Lupu Livia, dl.Petrescu Ion, dl.Cojocaru Mihail).

La lucrarile acestei sedin^e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul
Municipiului Campina, dl.Anton Iulian - Director juridic, d-na Tudorache Alice -
Director economic, Pulez Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate,
dl.Dula Marian - consilier Cabinet primar, dl.Badulescu Remus - administrator
public al Municipiului Campina, reprezentanJi ai mass-mediei, precum si locuitori ai
Municipiului.

Presedintele sedintei precizeaza ca singurul punct de pe ordinea de zi este
proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului locaI aI
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatoriIor ter{iari
de credite, pe anul 2019.

De asemenea, mentioneaza ca avizul comisiei de specialitate a Consiliului local
- buget, finante este favorabil.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care multumeste domnilor consilieri ca sunt prezenti la sedinta. Precizeaza
ca se poate utiliza o suma de bani transferata de Guvern, si anume 1.500,00 mii lei
din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.

!n continuare, doreste sa mentioneze de ce era importanta aceasta sedinta. Se
incearca sa se determine Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
sa semneze mca trei contracte cu fmantare europeana. Deocamdata Directia juridica
din cadrul ministerului si-a reluat pozitia pe care a avut-o acum un an de zile si
invoca creanta pe care primaria o are catre Ministerul Lucrarilor Publice, respectiv
5,5 milioane lei, aparuta in urma unei note de corectii pentru Proiectul Calea Daciei.

Dupa cum se stie primaria este in instanta cu Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei pentru anularea notei de corectii, dar, dupa studiile
fa^cute la minister s-a constatat din nou ca exista acest titlu de creanta si Campina are
o datorie de 5,5 milioane lei, chiar daca executarea silita este suspendata. Ministerul
face diferenta Tntre executarea silita care este suspendata printr-o hotarare a
Judecatoriei Campina si titlu de creanta care nu este suspendat. S-a incercat si s-a
invocat actiunea in instanta pentru anularea notei de c
este suficient si ca exista aceasta datorie. Se certificl prezenta copie fiind conformS cu
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In urma alocarii sumei de 1.500,00 mii lei propune Consiliului local sa se
utilizeze suma de 600,00 mii lei la cheltuieli judiciare. S-a deschis din nou actiune in
instanta fata de Ministerul Lucrarilor Publice prin care se solicita suspendarea
aplicarii actului administrativ pentru acea corectie. De curand s-a comunicat (in urma
cu 10 zile) ca trebuie achitata o cautiune de 600,00 mii lei pentru proces. Daca se
castiga in instanta, cautiunea va fi rambursata.

Propune alocarea sumei de bani pentru cautiune, presupunand ca procesul se va
judeca cu celeritate (nu va dura mult ca celalalt proces care s-a reintors la rejudecare
catre Curtea de Apel) si creanta se suspenda, iar contractele cu fmantare europeana se
vor semna la Ministerul Lucrarilor Publice. In acest fel se va beneficia de multe
milioane de euro, aproximativ 10 milioane de euro.

Mai urmeaza si alte proiecte, cum ar fi: reducerea procentului de emisii de
dioxid de carbon prin achizitionarea unor linii de autobuze electrice, locuinte sociale,
reabilitare drumuri prin proiectul GAL, constructia unei gradinite si reabilitarea
sistemului de iluminat public. Toate aceste proiecte sunt solicitate prin POR, acesta
fiind cel care, prin Directia Juridica, a blocat investitiile (semnarea contractelor).

Ca urmare, propune sa se aloce suma de 600,00 mii lei ca sa se plateasca
cautiunea pana se incheie anul.

In continuare, dl.Primar prezinta referatul de aprobare.
Daca ramane o suma de bani, aceasta va fi excedent pentru anul viitor.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).
Avand in vedere ca este o sedinta extraordinara si pe ordinea de zi nu este si

punctul intrebari, interpelari, diverse, d-na Clinciu declara $edin|a inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.
In continuare, dl.Primar prezinta realizarile din 2019 pentru Municipiul

Campina:
- s-au predat cheile familiilor care se muta in Caminul Energetic (28 familii),

unde sunt 4 apartamente si 24 de garsoniere;
- s-a facut receptia fmala a Proiectului de reabilitare a unor retele de apa

(proiecte de hotarare adoptate in sedinta Consiliului local din data de 19 decembrie
2019), conducta de aductiune de la statia de pompe Doftana pana la str.Ecaterina
Teodoroiu, trei conducte pe Calea Doftanei, o conducta pe B-dul Nicolae Balcescu si
o conducta pe str.Bobilna. Conform protocolului aceste mijloace fixe urmeaza sa fie
transferate catre S.C.Hidro Prahova spre administrare. Aceasta lucrare mare, de 3,9
milioane lei este incheiata (chiar daca este invizibila - conductele sunt ingropate) si
duce catre doua realizari:

1. cresterea sigurantei din punct de vedere al sanatatii, a transportului apei in
Municipiul Campina (daca nu mai sunt conducte vechi de otel sparte, nu mai exista
posibilitatea de a fi contaminata apa potabila, mai ales atunci cand se opreste);

2. Hidro Prahova face economie de apa.
Dumnealui insista pe langa dl.Semcu sa se scada si pretul apei avand in vedere

ca se fac asemenea economii, mai ales daca va intra si proiectul prin POIM pentru
reabilitarea tuturor conductelor de apa Tn Municipiul Campina. Va fi un proiect foarte
mare (mai mare decat cel de extindere a canalizarii). Ar trebui mers la Hidro Prahova
ca sa fie presati sa scada pretul apei, macar in Municipm^jCampina. Stie ca pretul
apei este unitar in tot judetul, dar se gandeste
facacalaCampinasascadapretulapei. [ originaiuiaffattenol
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Multumeste domnilor consilieri si ii invita la spectacolul de revelion cu grupul
Sexi si formatia Talisman, dupa care va avea loc un joc de lasere m centrul
municipiului, pentru ca nu se mai poate urmari un foc de artificii, deoarece in zona
respectiva nu pot fi lansate, astfel incat ele sa fie vizibile.

Aduce la cunostinta faptul ca s-a facut o consultare publica pentru sarbatorile
care se organizeaza, cum ar fi: Serbarile Toamnei, Concertul de revelion, Hora
Prahoveana sau alte sarbatori care se organizeaza in centru.

Opinia campineanului este ca nu este bine ca manifestarile sa aiba loc la
"Notariate". Mai multi au precizat ca ar trebui realizate in centrul civic, la intersectia
B-dului Carol I cu Calea Doftanei.

De asemenea, unii au propus realizarea manifestarilor pe Muscel. Denumirea
Muscel este foarte larga, nu stie unde ar trebui realizate pe Muscel, poate la Fantana
cu ciresi. Aceasta trebuie renovata (exista un studiu de fezabilitate), sa existe o scena
noua, grupuri sanitare, parcari, spatii comerciale, iluminat, dupa care se pot gandi sa
mute acolo unele spectacole.

Dl.Panescu intreaba daca nu a propus nimeni sa se organizeze pe stadionul
Rafmariei.

Dl.consilier Pitigoi mentioneaza ca nu este al primariei.
Dl.Primar precizeaza ca o parte dintre cetatenii care au raspuns au propus sa nu

se mai vanda produse alimentare de tip alimentatie publica, ci produse alimentare
preambalate (sa nu mai fie terase cu mici si friptura).

Dl.Dochia mentioneaza ca sunt rulote care au mancare fara fum, fara gratar,
totul este electric.

Dl.Primar precizeaza ca in urmatorul ziar "Info Campina" s-a inclus din nou
talonul si s-a solicitat campinenilor sa dea un raspuns fie pe internet sau pe talonul
respectiv, ca sa existe un numar cat mai mare de locuitori care au o opinie. Dupa ce
se face aceasta cercetare, pana la sfarsitul anului o sa traga o concluzie impreuna cu
Consiliul local.

Dl.Pitigoi ar dori si presa sa ajute cu sondajul de opinie.
Antevorbitorul precizeaza ca daca sunt 40 de opinii din 32.000, nu stie cat sunt

de concludente.
D-na^Albu nu stie cati vor raspunde la consultarea publica privind pretul la

salubritate. Intreaba daca primaria are pagina de facebook.
Dl.Primar mentioneaza ca primaria are pagina web, nu pagina facebook.

Presedinte de sedin|a, ,....
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