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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 27 august 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc sedinJa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.362/21 august 2020 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedintei Consiliului local s-au desfasurat online. Aceasta masura a
fost luata pentru evitarea contactului direct intre persoane. Astfel, convocarea,
proiectul ordinii de zi, materialele de sedinta au fost transmise consilierilor locali pe
adresele de e-mail, cu mentiunea ca sedinta se va desfasura prin mijloace
electronice, utilizand platforma online Zoom.

La lucrarile sedintei au fost prezenti fizic in institutie: dl.Primar - Tiseanu
Horia - Laurentiu, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimar si consilier local, d-na
Moldoveanu Elena - Secretar General Municipiul Campina, dl.Olarasu Laurentiu -
consilierjuridic in cadrul Compartimentuluijuridic si relatia cu Consiliul local, d-na
Voicu Monica - sef Serviciu juridic, contencios, d-na Balan Lavinia- Sef Serviciu
A.P.L., dl.Furis Adrian - consilier m cadrul Compartimentului informatica.
Dl.Primar - Tiseanu Horia Laurentiu a participat la sedinta online.

Lucrarile sedin{ei au fost conduse de dl.Dochia Adrian, la ele fiind prezenJi
16 consilieri locali. Au raspuns prezent urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.
La mceputul lucrarilor sedintei, dl.consilier Bondoc Gheorghe nu a fost prezent.

Dl.Dochia face cunoscut faptul ca i s-a solicitat sa fie presedintele sedintei de
astazi (n.r. 27 august 2020), deoarece urmatorii in ordine alfabetica au anuntat ca
din motive obiective nu pot asigura prezenta fizica la sediul Primariei m vederea
exercitarii aceste calitati. Din acest considerent dumnealui a acceptat aceasta
propunere.

Pentru inceput supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului
local din data de 30 iulie 2020. Si-au exprimat votul nominal "pentru" 15 consilieri
locali, dupa cum urmeaza: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala. Dl.consilier Bondoc nu a fost
prezent cand s-a supus la vot procesul-verbal.

Presedintele sedintei intreaba daca sunt completari sau modiflcari la proiectul
ordinii de zi.

D-na consilier Albu, in numele Comisiei buget, finante programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, propune
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retragerea din proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare, aflate la
punctele 14 si 15:

- Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului in suprafa{a de 980,00 m.p., situat Tn Municipiul Campina,
str.Muncii, f.nr., Nr.cadastral/C.F.28533, in favoarea d-lui Vizireanu Victor,
domiciliat in Municipiul Campina, str.Muncii, nr.24;

- Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului in suprafa{a de 402,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Muncii, f.nr., Nr.cad/C.F.28530, in favoarea d-lui Gaina Emil, domiciliat in
Municipiul Campina, str.Grivitei, nr.l6.

A facut aceasta propunere pentru ca sunt contestatii la rapoartele de evaluare
care au fost retrase. Pana la rezolvarea contestatiilor proiectele de hotarare vor fi
retrase.

Presedintele sedintei supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile
aduse. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala (15 consilieri). Dl.consilier Bondoc nu a fost prezent cand s-a supus la vot
proiectul ordinii de zi.

Primul punct (nr.l) inscris pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea contului de execufie pe trimestrul II a bugetului local al
Municipiului Campina, a contului de execu{ie a bugetului tmprumuturilor
externe $i interne si aprobarea contului de execu{ie pe trimestrul II a bugeteIor
ordonatorilor ter$iari de credite, pe anul 2020.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 14 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala). D-na consilier Lupu nu a votat,
iar dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului de
hotarare.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si
aprobarea rectificarii bugeteIor ordonatorilor ter|iari de credite, pe anul 2020.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu pentru a prezenta referatul de aprobare.

La Cap.51.02 - Autoritati executive unde se propune diminuarea cu suma de
149,35 mii lei vouchere de vacanta, dl.Primar precizeaza ca nu o sa se mai vireze
aceasta suma pentru compartimente, pentru ca nu sunt venituri suficiente si avand in
vederea si starea de pandemie nu crede ca este oportun sa se acorde in acest moment
vouchere de vacanta si sa fie acordate in trim.IV.

La acest proiect de hotarare doreste sS propuna unele amendamente avand in
vedere modificarile care au aparut de curand la unele institutii:

- la Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu" propune suplimentarea bugetului
cu suma de 30,00 mii lei pentru reparatii curente "Construire si reparatie partiala
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imprejmuire scoala" (modificarea gardului catre strada si astfel curtea din fata scolii
se va mari ca suprafata si copiii din ciclul primar se pot juca. Lucrarile sunt deja
mcepute, nu se va face cu aceeasi firma, fiind o achizitie simpla, cu solicitare de
oferte pe SEAP.

Continua apoi prezentarea referatului de aprobare.
Face o paranteza cand prezinta Clubul Sportiv Municipal Campina, in sensul

ca presedintii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local sunt invitati la
Primaria Municipiului Campina pentru o discutie in ceea ce priveste deschiderea
bazinului de inot, avand in vedere ca exista mai multe solicitari in acest sens.

Un alt amendament propus se refera la Casa Tineretului, Anexa nr.8, unde
propune diminuarea subventiei cu suma de 115,00 mii lei de la manifestari culturale
- Serbarile Toamnei, avand in vedere ca acestea trebuiau sa se desfa^soare in cursul
lunii septembrie. Suma va fi alocata la Capitolul functionare.

In continuare, mai propune urmatoarele amendamente:
- la Art. 1, Anexa nr. 1:
Venituri:

- diminuarea cu suma de 10,00 mii lei, cod indicator 11.02.02. - sume
defalcate din TVA pentru fmantarea cheltuielilor - drepturi stabilite de Legea
nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
proveniti din familii defavorizate.

Cheltuieli:
- diminuarea cu suma de 10,00 mii lei la Cap.65.02.50 - Alte cheltuieli

in domeniul invatamantului - tichete, conform Legii nr.248/2015;
- suplimentare cu suma de 85,00 mii lei la Cap.74.05.01 - Salubritate,

la materiale si prestari servicii cu caracter functional (cheltuieli cu operatorul de
salubritate).

Dl.Dochia se adreseaza domniilor consilieri intrebandu-i daca au propuneri
sau modificari la acest proiect de hotarare.

D-na Albu se refera la Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020, la
Cap.51.02, lit."C", pozitia nr.6 - Platforma web pentru bugetare participativa,
intreband in ce stadiu este lucrarea si daca s-a facut ceva.

De asemenea, la Cap.84.02, lit."B", pozitia nr.5 - Investitii noi
str.Buciumului, intreaba care este stadiul si daca s-a fa^cut ceva (SF, proiect, etc.).

Dl.Duran, in numele grupului PSD, precizeaza ca nu sunt de acord cu
eliminarea voucherelor de vacanta, dimpotriva, sustine acordarea acestora catre toti
angajatii primariei, respectiv institutiilor subordonate primariei. Pentru formularea
unui amendament in acest sens, ii roaga pe specialistii din cadrul Directiei
economice sa il ajute cu formularea unui amendament.

D-na Pulez Loredana - Sef serviciu buget, fmantate, contabilitate,
mentioneaza ca amendamentul ar fi urmatorul: alocarea sumei de 613.350 lei atat
pentru cheltuielile cu voucherele de vacanta pentru ordonatorul principal de credite,
cat si pentru ordonatorii tertiari de credite, in valoare de 82.080 lei, respectiv Casa
Tinerelului, Casa de Cultura "Geo Bogza", Clubul Sportiv si Piata Centrala).

Dl.Dochia intreaba daca suma necesara exista si daca se pot acorda aceste
vouchere sau aceasta responsabilitate se lasa pe umerii altcuiva.



Antevorbitorul precizeaza ca m acest moment, suma disponibila in banca
pentru a fi utilizata este m valoare de 3.100.000 lei.

D-na Albu este de parere ca atunci cand se introduce o cheltuiala trebuie sa se
spuna si de unde se fmanteaza. Prin aceasta rectificare de buget, sumele luate de la
voucherele de vacanta au fost repartizate la alte capitole.

Dl.Dochia se adreseaza d-nei Pulez Loredana intreband daca se aproba
amendamentul privind voucherele, se schimba tot bugetul?

D-na Pulez mentioneaza faptul ca daca se suplimenteaza aceste cheltuieli,
sunt nevoiti sa suplimenteze si veniturile.

Dl.Dragomir mentioneaza ca dumnealor sustin amendamentul prin
suplimentarea veniturilor pentru ca prin rectificarea de buget nu s-au repartizat
sumele m alte parti, ci s-au redus veniturile.

Dl.primar precizeaza ca Tn referatul de aprobare, la Cap.Venituri se
mentioneaza ca se modifica prevederile bugetare prin suplimentare cu suma de
1.239,09miilei.

De asemenea, cheltuielile privind asistenta sociala cresc cu aprox. 2 milioane
lei. Daca se doreste sa se acorde vouchere de vacanta sa se spuna de unde se aloca
banii si sa fie acoperite cheltuielile de asistenta sociala.

Dl.Dragomir propune suplimentarea veniturilor cu suma de 613.350 lei pentru
acordarea voucherelor de vacanta.

D-na Pulez propune ca amendamentul sa fie urmatorul: suplimentarea
veniturilor si a cheltuielilor ordonatorului principal de credite si a ordonatorilor
tertiari de credite pentru acordarea voucherelor de vacanta angajatilor, cu suma de
670.050 lei.

D-na Albu se adreseaza d-nei Pulez Loredana intreband daca veniturile se
suplimenteaza cu suma propusa, la ce capitol va fi alocata.

Antevorbitorul se adreseaza d-lui Dragomir, in sensul ca acesta sa spuna si un
cod de indicator disponibil.

Dl.Dragomir mentioneaza ca sumele trebuie alocate de unde au fost scoase.
D-na Pulez precizeaza ca au fost sustinute de la cod indicator - Alte Venituri.
Dl.viceprimar intreaba daca la Piata Centrala se dau vouchere.
Raspunsul antevorbitorului este afirmativ, in sensul ca aceste vouchere se

acorda din taxele proprii incasate.
Parerea d-lui Viceprimar este ca decizia privind acordarea de vouchere trebuie

luata de viitorul Primar. Dumnealui este de acord cu voucherele, dar propune sa se
anuleze si acordarea de vouchere la piata, aceasta problema fiind a viitorului
Consiliu local.

Dl.Duran precizeaza ca suma pentru acordarea voucherelor angajatilor din
cadrul primariei a fost prinsa in bugetul local de la inceputul anului, buget facut de
actualul Consiliu local si actualul Primar.

Dl.Primar spune ca la inceputul anului veniturile sunt mari pentru ca se
incearca sS se inceapa cat mai multe lucrari. Dupa ce anul trece si se ajunge in
trimestrul al III-lea, se reduc aceste venituri cStre ceea ce se poate realiza si in acest
an avem si o situatie speciala din cauza pandemiei. Sunt nerealizari la impozitul pe
venit foarte mari, care duc veniturile mult sub cele estimate la inceputul anului. De
aceea a propus retragerea acordarii voucherelor de vaCTWS, cel putin temrjoTHOsa se
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vada daca veniturile se indreapta, spre sfarsitul celui de-al doilea termen de
colectare - 30 septembrie a.c.

D-na secretar doreste ca d-na Pulez (care a dat raport de specialitate la
proiectul de hotarare) sa precizeze daca amendamentul, asa cum a fost formulat,
respecta conditiile tehnico-juridice de specialitate.

D-na Pulez mentioneaza ca amendamentul respectata conditiile tehnico-
juridice de specialitate.

La intrebarile adresate de d-na Albu cu privire la lucrarile de investitii,
dl.Primar precizeaza ca daca nu este d-na Oprescu sa raspunda, promite ca i se va
raspunde la urmatoarea sedinta.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la
vot amendamentele:

- dl.Duran a propus:
- suplimentarea veniturilor si a cheltuielilor pentru ordonatorul

principal si ordonatorii tertiari de credite cu suma de 670.050 lei pentru acordarea
voucherelor de vacanta. Amendamentul a fost aprobat cu 10 voturi pentru (d-na
Albu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, d-ra Topala) un vot impotriva (d-na Beldianu) si
3 abtineri (dl.Dochia, dl.Enache, dl.Pitigoi). D-na consilier Lupu nu a votat si
dl.consilier Bondoc nu a fost prezent.

- dl.Primar a propus:
- la art.7, Anexa nr.8, diminuarea subventiei cu suma de 115,00 mii lei

de la manifestari culturale - Serbarile Toamnei, pentru cheltuieli functionale. Cu 14
voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na
Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier Lupu
nu a votat si dl.consilier Bondoc nu a fost prezent.

- la art.l5 - Anexa nr.l6A, la Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu" -
se suplimenteaza bugetul cu suma de 30,00 mii lei pentru reparatii curente
"Construire si reparatie partiala imprejmuire scoala". Cu 14 voturi pentru (d-na
Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na FrTncu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier Lupu nu a votat si dl.consilier
Bondoc nu a fost prezent.

- la art.l. - Anexa nr.l - Venituri - diminuarea cu suma de 10,00 mii
lei, cod indicator 11.02.02. - Sume defalcate din TVA pentru fInantarea cheltuielilor
- drepturi stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate. Cu 14 voturi
pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir,
dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi,
d-ra Topala), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier Lupu nu a votat si
dl.consilier Bondoc nu a fost prezent.

- La arl.l - Anexa nr.l - Cheltuieli:
- diminuarea cu suma de 10,00 mii lei la Cap.65.02.50 - Alte

cheltuieli in domeniul invatamantului - tichete, conform Legii nr.248/2015. Cu
14 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,



dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na
Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier Lupu
nu a votat si dl.consilier Bondoc nu a fost prezent.

- suplimentarea cu suma de 85,00 mii lei la Cap.74.05.01 - Salubritate,
la materiale si prestari servicii cu caracter functional (cheltuieli cu operatorul de
salubritate). Cu 14 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier
Lupu nu a votat si dl.consilier Bondoc nu a fost prezent.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
13 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, d-
ra Topala). D-nele consilier Lupu si d-na Petrovici nu au participat la vot si
dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului de
hotarare.

PunctuI nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Cererii de Finanfare si a cheItuielilor aferente, in conformitate cu
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si seIec{ie pentru
obiectivuI de investiJii "Imbunata{irea infrastructurii educa{ionale in $coaIa
GimnaziaIa "B.P.Hasdeu", Municipiul Campina", cod SMIS 123268.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 15 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala). Dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului
de hotarare.

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului MunicipaI
Campina.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 14 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala). D-na
consilier Petrovici nu a votat si dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea
si votarea proiectului de hotarare.

PunctuI nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Organigramei si a Statului de func{ii aI Spitalului de Psihiatrie
Voila.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiy44 voturi pentru(thn^ Albu,
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d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala). D-na
consilier Lupu nu a votat si dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea RegulamentuIui de Organizare si Functionare al Spitalului
de Psihiatrie Voila Campina.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, respectiv dl.Primar
Tiseanu Horia-Laurentiu, pentru a prezenta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 14 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala). D-na
consilier Lupu nu a votat si dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului de hotarare.

PunctuI nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investifii "S.F. modernizare
Alee din Aleea Izlaz".

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 15 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala). Dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului
de hotarare.

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investifii
"S.F. reabiIitare Alee din strada Tg.Mures".

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, respectiv dl.Primar
Tiseanu Horia-Laurentiu, pentru a prezenta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 15 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala). Dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului
de hotarare.

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investifii "S.F. reabiIitare
AIee din strada Independentei".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia-
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.
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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, respectiv 15 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala). Dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului
de hotarare.

Urmatorul punct nr.lO este proiect de hotarare privind organizarea
retelei scolare cu unita|iIe de invaJamant preuniversitar de stat si particuIar, cu
personaIitate juridica, din Municipiul Campina, pentru anuI scolar 2020 -
2021.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate,
cultura, inva|amant, culte $i tineret, sport si turism.

Ia cuvantul dl.Dochia care mentioneaza ca fata de referatul de aprobare
prezentat 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, respectiv 15 voturi pentru (d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache,
d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala). Dl.consilier Bondoc nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului
de hotarare.

PunctuI nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.27/27 februarie 2020
privind alocarea unor sume de bani pentru susJinerea fmanciara a unor
manifestari cuIturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul
local, in anuI 2020, modificata si completata prin H.C.L. nr.76/25 iunie 2020.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
cultura, inva|amant, culte si tineret, sport sj turism.

Ia cuvantul dl.Dochia care prezinta referatul de aprobare.
De asemenea, propune ca din bugetul alocat manifestarii "Serbarile Toamnei"

sa se transfere suma de 115.000 lei la Cap.Cheltuieli de functionare si 2.500 lei
pentru premierea elevilor pentru rezultate deosebite la bacalaureat si evaluarea
nationala.

Pentru a se putea face premierea exista un Regulament pentru premierea
sportivilor olimpici, la care trebuie facuta o completare si modificare, motiv pentru
care propune sa fie trecuta si premierea elevilor care au obtinut note de 10 la
bacalaureat si la evaluarea nationala 2020.

Dl.Olarasu aduce la cunostinta d-lor consilieri, ca dl.Bondoc a anuntat pe
grupul whatsapp ca voteaza pentru la toate proiectele de hotarare si amendamentele
formulate.

Se supune la vot primul amendamentul (transferarea sumei de 115.000 lei la
Cap.Cheltuieli de tunctionare si 2.500 lei pentru premierea elevilor pentru rezultate
deosebite la bacalaureat si evaluarea nationala, amendament aprobat cu 16 voturi
pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).



Se supune la vot amendamentul privind completarea regulamentului si este
aprobat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na FrTncu, d-na Lupu,
dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Dl.Dragomir este de acord ca dl.Bondoc sa ia indemnizatia, dar nu este corect
sa se trimita votul pe whatsapp.

Ia cuvantul d-na secretar Moldoveanu care mentioneaza ca prin O.U.G.
nr.61/12 mai 2020 s-a modificat Codul administrativ, Tn sensul ca, sedintele
Consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor in functie.
Se considera prezenti la sedinta si consilierii locali care participa prin utilizarea
oricaror mijloace electronice. Precizeaza ca "Grupul whatsapp" a fost creat ca un
mijloc de comunicare electronic.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea,
dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu,
d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Urmatorul punct (nr.l2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea vanzarii fara licitafie publica a terenului apartinand
domeniului privat, in suprafata de 272,00 m.p., aferent locuintei, situat in
MunicipiuI Campina, str.Prutului, nr.5, Nr.CadastraI/C.F.20111, prin
exercitarea dreptuIui de preemfiune de catre dl.Popescu Ioan Adrian,
domiciliat in MunicipiuI Bucuresti, B-dul Libertatii, nr.l, bl.Al, sc.2, et.l,
ap.24, sector 4.

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

Ia cuvantul d-na consilier Albu si prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu,
d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Punctul nr.l3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii fara licita{ie publica a terenului apartinand domeniului
privat, m suprafata totala de 341,48 m.p., aferent constructiei, situat in
MunicipiuI Campina, B-dul Carol I, nr.59-61, Nr.Cadastral/C.F.28040,
Nr.CadastraVC.F.20085, Nr.Cadastral/C.F.20012 si Nr.Cadastral/C.F.28037
prin exercitarea dreptului de preemfiune de catre d-na Savu Maria - Anca,
domiciliata in MunicipiuI Campina, str.Badea Cartan, nr.lO.

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

la cuvantul d-na consilier Albu si prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarar, se supune la vot

si este adoptat cu 15 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala). D-na consilier FrincujiiLa votat.-, ^ ^ j
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ProiectuI de hotarare de la pct.l4 referitor la constituirea dreptuIui de
superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 980,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Muncii, f.nr., Nr.cadastral/C.F.28533, in favoarea
d-lui Vizireanu Victor, domiciIiat in Municipiul Campina, str.Muncii, nr.24 si
proiectuI de hotarare nr.l5 referitor la constituirea dreptuIui de superficie cu
titlu oneros asupra terenului in suprafafa de 402,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, str.Muncii, f.nr., Nr.cad/C.F.28530, in favoarea d-Iui Gaina Emil,
domiciIiat in Municipiul Campina, str.Grivitei, nr.l6, au fost retrase din
proiectuI ordinii de zi.

Urmatorul punct nr.l6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea actualizarii limitelor de proprietate si suprafete, pentru imobileIe -
terenuri, apartinand domeniuIui privat al Municipiului Campina, str.Tirnava
Mare, nr.l5 - Nr.Cadastral 1093 si str.Tirnava Mare, nr.l5A, Nr.Cadastral
1580.

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

Ia cuvantul dl.Enache si prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu,
d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

PunctuI nr.l7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii fara licita{ie publica a terenului apartinand domeniuIui
privat, in suprafata de 502,00 m.p., aferent constructiei, situat in Municipiul
Campina, B-dul Carol I, nr.78, Nr.Cadastral/C.F.24763, prin exercitarea
dreptuIui de preem{iune de catre d-na Balasoiu Steliana, domiciIiata in
Comuna Magureni, Sat Magureni, nr.l205.

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

Ia cuvantul dl.Enache si prezinta referatul de aprobare.
Avand m vedere ca pentru un alt proiect s-a aprobat pretul de 69 euro/mp,

propune ca in locul pretului de vanzare a terenului stabilit de evaluator, respectiv
60,56 euro/m.p., sa fie de 70 euro/m.p.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot amendamentul d-lui Enache ^retul de vanzare al terenului sa fie de 70,00
euro/m.p.) si este aprobat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na
Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Se supune la vot proiectuI de hotarare, in ansamblul sau si respins cu
9 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Enache, dl.Panescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala), 6 voturi irnpotriva (dl.Candea,
dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Fr'incu, d-na Lupu, d-na Petrovici) si o abtinere
(dl.Petrescu).

Urmatorul punct (nr.l8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a doua
loturi de teren in suprafata totala de 12,00 m.p., situate .ju
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Campina, str. Salaj, f.nr., T83, Parcelele Cc441 si A443 partial si constituirea
unui drept de superficie asupra acestora in favoarea d-nei Pascu Elena,
domiciliata in Municipiul Campina, str.Salaj, nr.7, bI.R62, ap.l6, parter.

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

Ia cuvantul dl.Enache si prezinta referatul de aprobare.
D-na Albu intreaba daca balcoanele sunt construite s-au urmeaza sa fle

construite.
Antevorbitorul precizeaza ca balcoanele sunt construite.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este respins cu 8 voturi pentru (d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Enache, dl.Panescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala), 6 voturi impotriva
(dl.Candea, dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu, d-na Lupu, d-na Petrovici) si
2 abtineri (d-na Albu si dl.Petrescu).

Punctul nr.l9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului
in suprafata de 271,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Tudor
Vladimirescu, nr.4, Tarla 83, Parcela Cc 111.

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

Ia cuvantul dl.Enache pentru a prezenta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na FrTncu,d-na
Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

UrmatoruI punct (nr.20) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenului in suprafata de 730,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.General Ioan Stoica, f.nr., Tarla 20, Parcela A610 - partiaI.

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

Ia cuvantul dl.Enache pentru a prezenta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este aprobat cu 9 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Enache, dl.Panescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala), 6 voturi
impotriva (dl.Candea, dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu, d-na Lupu, d-na
Petrovici) si o abtinere (dl.Petrescu).

Punctul nr.21 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului
in suprafata de 367,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Redutei, nr.l4,
Tarla 83, Parcela Cc 18.

la cuvantul dl.Enache si prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Candea,
dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na FrTncu,d-na
Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoj,d-ra Topala). -̂ |̂
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Ultimul punct (nr.22) inscris pe ordinea de zi este lntrebari, interpeIari,
diverse.

Dl.Enache se refera la raportul de activitate intocmit de Serviciul administrare
spatii verzi, unde se mentioneaza ca au o programare zilnica si saptamanala a
lucrarilor. Ar fi dorit ca un reprezentant al serei sa prezinte programul zilnic al zilei
de maine.

De asemenea, doreste sa stie care este stadiul deschiderii scolilor in Campina.
D-na Albu doreste ca raspunsul la cele doua intrebari puse la proiectul de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local sa fie transmis Tn scris, pe
email.

Dl.Nica Eugen din cadrul Serviciului sera precizeaza ca un efectiv de 6
muncitori cosesc iarba, o strang, in spatele Gradinitei Iulia Hasdeu si toaletez arborii
pe str.l Decembrie, din zona blocurilor, existand o solicitare in acest sens.

Cu privire la normele de securitate pentru deschiderea noului an scolar,
dl.Primar spune ca se va face o intalnire cu toti directorii unitatilor scolare cu
personalitate juridica si in functie de necesitatile fiecarei scoli si daca va fi nevoie de
fonduri o sa vada de unde le identifica, astfel incat procesul de invatamant sa
inceapa in conditii bune in Campina. Sunt propuneri de la doua unitati scolare,
pentru o suma de 40 mii lei, respectiv 20 mii lei, pentru anumite cheltuieli in cadrul
combaterii coronavirusului. Exista o initiativa a unui domn director de liceu care a
identiflcat niste granturi care se pot obtine de catre unitatile scolare si ar fi o solutie
foarte buna.

Se vor analiza toate solicitarile saptamana viitoare pentru a se putea trage o
concluzie cat mai repede.

D-na Lupu precizeaza ca exista cadru legal pentru inceperea anului scolar in
siguranta pentru copii, iar administratia publica locala are obligatia sa asigure masti
si sa se preocupe ca toate masurile de siguranta sa existe si sa functioneze la data de
14 septembrie.

Dl.Primar doreste sa aduca la cunostinta domnilor consilieri unele scrisori
transmise de Institutia Prefectului, Garda Nationala de Mediu si Agentia de Mediu
prin care se semnaleaza o problema. Exista o propunere a firmei care se ocupa de
insolventa societatii Steaua Romana, in sensul preluarii de catre Primaria sau
Consiliul local Campina a batalurilor de pe str.Bucea, Turnatorie, str.Lacul Pestelui
si Batalul de mal, avand in vedere si adresa primita pe data de 27.08.2020 de la
Garda Nationala de Mediu si de la administratorul judiciar al Rafinariei Steaua
Romana cu privire la ecologizarea batalurilor de pe str.Bucea si Turnatoriei.

Administratia locala este informata ca, citez: "Romania a fost sanctionata in
instanta la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligatiei de
a lua toate masurile necesare pentru inchiderea depozitelor de deseuri neconforme,
din care fac parte si batalurile care contin gudroane si reziduuri petroliere, inclusiv
batalurile Bucea si Turnatorie.

Punerea in intarziere este singura etapa a procedurii precontencioase in cadrul
actiunilor avand ca obiect constatarea neexecutarii hotararilor Curtii de Justitie a
Uniunii Europene. fn lipsa acestor masuri, care sa fie considerate adecvate si
suficiente, in orice moment ulterior comunicarii raspiinsuJui,Romaniei, Comisia
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Europeana poate sa decida sa sesiseze Curtea de Justitie a UE cu propunerea de
aplicare a sanctiunilor pecuniare pentru Romania.

De indata ce o hotarare precum cea adoptata la data de 18 octombrie in cauza
C-301/17 este pronuntata, revine statului membru UE condamnat, prin intermediul
autoritatilor in domeniul care fac obiectul respectivei hotarari, sa ia masuri pentru
respectarea acesteia.

Tinand cont de:
- incapacitatea fmanciara declarata a Rafmariei Steaua Romana SA Campina,

in reorganizare;
- faptul ca, indiferent de situatia fmanciara a operatorilor, lipsa propunerii de

masuri concrete de solutionare nu este de natura sa impiedice evolutia cauzei,
sesizarea CJUE si impunerea de sanctiuni pecuniare in sarcina Romaniei;

- posibilitatea ca autoritatea publica locala a Municipiului Campina sa
beneficieze de resurse financiare alocate de Ministerul Fondurilor Europene pentru
ecologizarea batalurilor, va rugam sa aveti amabilitatea si disponibilitatea de a
analiza cu celeritate, in sedinta Consiliului local al Municipiului Campina din data
de 27.08.2020, ora 16,30, propunerea inaintata dvs. de catre administratorjudiciar al
Rafmaria Steaua Romana S.A. Campina (in reorganizare), in scopul indeplinirii
obligatiilor Romaniei cu referire la depozitele de deseuri periculoase si implicit a
evitarii pronuntarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene in sensul aplicarii de
sanctiuni pecuniare Romaniei.

De asemenea, va rugam sa ne informati, in cel mai scurt timp posibil, asupra
oricaror demersuri pe care le veti intreprinde ca urmare a propunerii CITR Filiala
Bucuresti SPRL, etapa cu etapa, astfel incat institutia noastra sa poata informa
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in scopul formularii unui raspuns aplicat,
care sa poata fi transmis si sustinut cu succes la Comisia Europeana".

A mai fost o astfel de scrisoare anterior prin care propuneau acelasi lucru.
Aceasta scrisoare a fost comunicata cu putin timp inainte de inceperea

sedintei Consiliului local, CITR Filiala Bucuresti SPRL, executorul judecatoresc
care se ocupa de insolventa societatii mentionand in respectiva adresa ca, citez: "(...)
prin intermediul careia propunem preluarea in proprietatea UAT Campina a
urmatoarelor active: batalul de gudroane, batalul de la Turnatorie si batalul de pe
Bucea". In continuarea adresei mentioneaza toate problemele expuse anterior.

De asemenea, mai mentioneaza, citez: "Va solicitam sa va exprimati intentia
ferma pentru preluarea batalurilor mentionate mai sus in vederea ecologizarii, iar
ulterior discutiile sa fie purtate cu reprezentantii tuturor partilor implicate".

Aceasta problema a aparut brusc. Ieri (n.r. 26 august a.c.) a fost la Institutia
Prefectului pentru a semna un document prin care se solicita o suma de bani in
fondul de rezerva. La intalnirea cu dl.Prefect, dl.Primar precizeaza ca s-a mai
intalnit cu d-na inspector sef al Agentiei de Protectia Mediului, cu seful Garzii de
Mediu Prahova, care l-au asediat cu propunerea de preluare a batalurilor de petrol.
Este o discutie care se poarta de multi ani, nu s-a ajuns la o concluzie pentru ca nici
societatea Steaua Romana nu a tbst dornica sa vina in intampinarea primariei, dar, in
acest moment, se pune problema sa suporte un proces la Curtea Uniunii Europene si
ulterior sa plateasca amenzi foarte mari, in urma nerezolvarii acestor probleme de
mediu de catre societatea Steaua Romana. rT3V .< "5
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Daca batalurile vor fi preluate de catre primarie, de catre Consiliul local, spera
ca o sa existe posibilitatea accesarii de fonduri europene pentru ecologizarea
batalurilor, cel putin partial. Problema este de principiu, dumnealui propunand
domnilor de la Institutia Prefectului sa se amane problema pana dupa alegerile
locale. Au precizat ca este o problema urgenta, iar domnii consilieri sa-si exprime
punctul de vedere, macar de principiu, cu privire la aceasta problema.

Dl.Primar mentioneaza ca Rafmaria dorea sa dea Primariei batalurile si prin
accesarea de fonduri europene acestea sa fie ecologizate. Gandindu-se ca se preia o
sarcina grea pe umeri li s-a solicitat stadionul, asa cum si societatea Cameron, cand
a preluat activele, a donat strandul de langa Casa Tineretului.

Au fost diferite discutii, la un moment dat au venit cu propunerea ca Primaria
sa preia batalurile, sa le ecologizeze si sa le dea inapoi.

Doreste ca domnii consilieri sa isi dea acordul in contextul unei datorii pe
care Romania o are catre Uniunea Europeana. De asemenea, domnii consilieri pot
avea un punct de vedere, eventual prin vot, ca sa se stie cum se va proceda mai
departe.

Dl.consilier Dragomir precizeaza ca, alaturi de un coleg din Consiliul local
care este prezent si asista la aceasta discutie, inca de cand era Tn primarie a avut
initiativa de a se prelua batalele de la Rafmarie. Pentru a face acest lucru s-au
documentat foarte bine, s-a angajat un avocat din sistemul privat si a fost platit tot
din acelasi sistem pentru ca este vorba de trecerea sarcinii de la o firma privata la
Primarie. Primariei, nici bugetul pe trei ani nu-i ajunge ca sa ecologizeze batalele,
daca nu se obtin fonduri europene. Atunci s-a incheiat un precontract cu Raflnaria,
au avut loc nenumarate intalniri cu d-na Manoiu si in solicitarile de acum si de
atunci se vorbea despre preluarea batalelor in vederea ecologizarii, cu pretentia, ca
dupa ecologizare sa-si primeasca terenul Tnapoi (aprox.9 ha). Nici acum, in adrese
nu se spune ce se intampla cu terenurile, ci se refera doar la preluarea batalelor.

Mai mult decat atat, pentru ce prelua Primaria (ramanea cu rafmaria si puteau
sa vanda in continuare, lucru pe care l-au fIcut) li s-a propus sa fie preluata si baza
sportiva. Au refuzat sa dea baza sportiva, dar dupa ecologizarea batalelor aveau
pretentia sa li se predea terenurile inapoi. Domnii consilieri ar trebui sa fie foarte
atenti, pentru ca este grav ca s-a ajuns la aceasta situatie, pentru ca dumnealui
ocupandu-se in acel moment de problema respectiva, s-a spus ca singura cale este
anularea privatizarii si preluarea de catre stat. Este incorect ca statul sa cheltuiasca
bani sa ecologizeze batalele si sa-i lase rafmariei, in continuare, terenurile. Se stie
acest lucru de cand s-a intrat in Uniunea Europeana, insa nu s-a facut nimic.
Atentioneaza Consiliul local ca se transfera sarcina de la un privat la stat, prin votul
dumnealor si nu se stie deocamdata daca se vor obtine fonduri europene, daca exista
aceasta solutie si nici ce se va intampla cu terenurile dupa ecologizare. Dupa ce
Consiliul local voteaza, o sa fie intrebati ce se va intampla cu terenurile dupa
ecologizare.

Dl.Dochia considera ca cei de la Protectia Mediului ar trebui sa se focuseze pe
cei de la rafmarie pentru ca este problema lor si nu stie de catre ori au fost amendati
sau nu, sau de cate ori li s-a impus, iar acum Primaria sa preia batalele, nu i se pare
corect.
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D-na Albu precizeaza ca din ce a citit din adresa, lichidatorul specifica faptul
ca dupa ecologizare terenurile vor ramane in proprietatea UAT Campina.

Dl.Primar confirma ca asa este mentionat in adresa.
Antevorbitorul mentioneaza ca in adresa se spune ca societatea Steaua

Romana fiind in faliment si in lichidare, nu se va putea face transferul batalelor cu
titlu gratuit. Administratia trebuie sa plateasca cand va prelua batalele, mai este si
cota cu care trebuie sa participe la proiectul de ecologizare si nu este nicio siguranta
ca exista posibilitatea sa se acceseze fonduri europene pentru ecologizare.

Dl.Primar ii da dreptate d-nei Albu, dar mentioneaza ca undeva in adresele
comunicate se precizeaza ca dumnealor se gandesc la o preluare pe o suma
simbolica a batalelor cu petrol.

Dupa sedinta Consiliului local sa se ceara lamuriri de la Ministerul Mediului,
daca exista fonduri europene de o asemenea valoare, astfel incat, daca se preiau
batalurile sa se poata ecologiza.

Intr-o adresa a Rafinariei se mentioneaza ca sunt necesari 112.000.000 euro
pentru ecologizare. Nu stie daca Consiliul local poate accesa aceasta suma pe viitor,
pentru a rezolva aceasta lucrare sau Guvernul, cu acordul Comisiei Europene, poate
sa dea Primariei 112 milioane euro pentru ecologizarea batalelor.

Dl.Dochia se adreseaza d-lui Primar intreband pentru ce anume se solicita
acordul de principiu al Consiliului local.

Dl.Enache este de parere ca acum se discuta o problema, pe care consilierii
locali prezenti nu au cum sa o duca mai departe, pentru ca o mare parte din Consiliul
actual nu va mai fi in viitorul Consiliu.

Dl.Duran este de parere ca ideea este buna fiind o problema reala de mediu,
iar Consiliul local trebuie sa rezolve problema. Daca ar exista posibilitatea reala de
atragere de fonduri europene, ar fi un lucru extraordinar.

Dumnealui propune sa se amane preluarea batalelor si luni sa aiba loc o
sedinta cu reprezentanti ai comisiilor de specialitate, la care sa participe angajati de
la Compartimentul pentru fonduri europene din cadrul primariei, sa fie chemat
consultantul mentionat in adresa. Daca se transmite adresa la Ministerul Fondurilor,
raspunsul se intoarce dupa doua luni si daca ar fi o axa deschisa, ar fi foarte bine. Nu
este nici dumnealui de acord sa se dea un acord de principiu pentru un subiect atat
de important. Daca executivul doreste sa rezolve problema si sa lase viitorului
aparat o tema mai usoara, sa fie chemati consultantii si sa se organizeze o sedinta.

Dl.Dochia il intreaba pe dl.Primar ce vot doreste sa dea Consiliul local.
Dl.Primar mentioneaza ca din ce a inteles dumnealui din solicitarile transmise

s-a dorit ca domnii consilieri sa ia o hotarare, in sensul de a continua discutiile
pentru eventuala preluare a batalelor.

Presedintele sedintei propune sa se dea un acord de principiu pentru
continuarea discutiilor, iar dl.Olarasu sa transmita o invitatie sefilor comisiilor de
specialitate pentru convocarea unei sedintei in ziua de marti, la care sa participe si
administratoruljudiciar de la societatea Steaua Romana, consultantul.

Dl.Primar precizeaza ca trebuie sa participe la discutie si un reprezentant al
Agentiei de Protectia Mediului.

Dl.Duran precizeaza ca in momentul de fata trebuie sa ii intereseze daca
exista s-au nu axa deschisa pentru accesarea de fonduri europene.
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Se supune la vot cine este pentru continuarea discutiilor saptamana viitoare si
sa fie invitate si persoanele mentionate.

Cu 12 voturi pentru s-a dat acordul de principiu pentru continuarea discutiilor
(d-na Beldianu, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Duran, dl.Enache, d-na FrTncu,
d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi (cu prezentarea unei
situatii reale, in cifre, si cu perspective reale).

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

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

Pre^edinte de $edin^a, Secretar General
Consilier, . MunicipiuKCampina,

Dochia Adrian ir.Moldoveanu EIena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Ioraache Gabriela

edit.I.G.
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