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mcheiat astazi 09 decembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc sedin$a extraordinara a Consiliului local
al Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi|ia nr.667/
04 decembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin{ei au fost conduse de dl.consilier Cretu Valentin Mihai, la
ele fiind prezen{i 18 consilieri locali (2 consilieri locali au participat on-line,
respectiv d-naVane Viorica si dl. Filip Costel, din motive temeinicjustificate). A
absentat dl.consilier Duran Andrei.

La lucrarile acestei sedinJe au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin -
Primarul Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul
Municipiului Campina, d-na Balan Lavinia - sef Serviciu administratie publica
locala, agricol, relatii cu publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic
in cadrul Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, reprezentan{i ai
mass-mediei.

Presedintele sedintei precizeaza ca proiectul ordinii de zi comunicat este
urmatorul:

1. Depunereajuramantului de catre d-na Ionescu Noemi Stefania, consilier
local, al carui mandat a fost validat prin Incheierea nr.l91, pronum;ata de
Judecatoria Campina in data de 23 noiembrie 2020.

2. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L.
nr.l47/13 noiembrie 2020 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al Municipiului Campina.

- IniJiatori: d-na Girbacica Adina si dl.Dumitrache Liviu - consilieri locali.
Dl.primar propune completarea proiectului ordinii de zi cu urmatoarele

puncte:
1 . - proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general si a

indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) pentru realizarea obiectivului de
investi^ii "Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul
Campina", COD SMIS 120681;

2. - proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare si a
cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma
actualizarii Devizului General, pentru obiectivul de investi|ii ,,Cresterea
eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Campina", Cod SMIS
120681.

Aceste doua proiecte si urmatoarele doua proiecte s-au actualizat, conform
art.71 din O.U.G. nr.ll4/2018, cand s-au modificat salariile, ceea ce inseamna ca
se modifica manopera, atat pe partea eligibila in ceea ce priveste fmantarea de



catre bugetul de stat, cat si a cetatenilor din blocuri, dar si pe partea neeligibila.
S-au cerut clarificari, termenul fiind data de 07 decembrie. S-a sunat si s-a cerut
clementa cateva zile. Au acordat verbal, 10 zile lucratoare. Dupa aprobare mai
sunt foarte multedocumente de mtocmit.

3. - proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general si a
indicatorilor tehnico-economici (faza SF) pentru realizarea obiectivului de
investi{ii "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construirea unei
gradinite in Municipiul Campina", Cod SMIS 124533;

4. - proiect de hotarare privind aprobarea cererii de fman^are $i a
cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma
actualizarii devizului general pentru obiectivul de investi^ii ,,Imbunatatirea
infrastructurii educationale prin construirea unei gradinite in Municipiul
Campina", Cod SMIS 124533.

La fel ca la celelalte proiecte, este o reactualizare conform OUG
nr.ll4/2018 privind cresterea salariului prin modificarea valorii manoperei.

Aceste doua proiecte sunt deblocate, pe fonduri europene, in acest mandat.
5. - proiect de hotarare privind aprobarea completarii Planului de

Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L. nr.3/
30 ianuarie 2020 si aprobarea coridorului de mobilitate integrat format din
arterele Calea Doftanei, Bulevardul Nicolae Balcescu, Bulevardul Carol I, cu
iesiri spre str.Mihail Kogalniceanu, Calea Doftanei si Bulevardul Culturii, aferent
proiectului "Cresterea mobilitatii urbane nepoluante prin investitii de tip integrat
in solutii inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirectionarea
circulatiei rutiere printr-un pasaj subteran in zona centrala a Municipiului
Campina".

Cu cateva zile in urma a aflat ca in Programul Operational de Asistenta
Tehnica se pot face SF-uri, pe fonduri europene. Avand in vedere ca UAT-ul nu
are bani, astazi (09 decembrie a.c.) este ultima zi cand se depun documentele. S-a
transmis adresa pentru amanare, dar pana acum nu s-a primit un raspuns.

In Planul de Mobilitate Urbana se adauga acest proiect. Reaminteste faptul
ca in urma cu 10 ani a fost un concurs, iar una dintre solutii, care a fost si
castigatoare, a fost ca in zona centrala sa existe un pasaj subteran, iar conform
urmatorului proiect de hotarare (unde trebuia completat conform ghidului si a
grilei de verificare), centrul sa devina zona urbana verde.

La acest proiect de hotarare, suma pe care Primaria poate sa o acceseze este
de 15 milioane euro maxim. Din discutiile purtate cu tehnicienii si din ce a vazut
la Cluj si Bucuresti, ne incadram pe o zona de 670 m, respectiv de la Liceul
Forestier, aproape de intersectie, pana in zona Spitalului Municipal.

Conform Normelor Europene, un studiu de fezabilitate si un proiect tehnic
costa 5% din valoarea obiectivului, ceea ce inseamna aproximativ 30 miliarde lei
(daca primaria intocmeste SF-ul). Cine depune proiectul primul, ia banii, iar in
momentul de fata sunt alocati 4 milioane lei (40 miliarde lei).

6. - proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii si completarii
Portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a
Municipiului Campina pentru perioada 2015 - 2020 cu Proiectul "Extinderea,
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modernizarea si dotarea spatiului pietonal in zona centrala a Municipiului
Campina".

Valoarea este mai mica, aproximativ 3-4 milioane euro, iar procentul de
5% este exact diferenta de la SF-ul pentru pasajul subteran.

Cu acest proiect se completeaza Strategia de Dezvoltare (proiectul intra in
vigoare dupa ce este transmis Institutiei Prefectului), urmand ca din aceasta seara,
Compartimentul Integrare Europeana, Serviciul investitii, Directia juridica, d-na
secretar Moldoveanu si dl.Olarasu sa lucreze si sa depuna SF-ul.

Daca se aproba fmantarea pentru SF, nu crede ca Uniunea Europeana da
banii pentru SF-uri si nu da banii si pentru investitie, pe programul fmanciar
2021-2027, cand se vor deschide multe axe pe programul de fmantare 2021-2027.
De asemenea, este o perioada foarte scurta de 30 de zile sau 5-6-7 zile, cum apar
pe ADR, pentru depunerea SF-ului.

Dupa primele patru proiecte de hotarare se poate lua o pauza pentru a se
discuta pe aceasta tema.

Dl.Primar se adreseaza presedintelui de sedinta, sa supuna la vot
introducerea in proiectul ordinii de zi a celor sase proiecte de hotarare.

Dl.CreUi precizeaza ca o sa fie introduse cele 6 proiecte de hotarare dupa
punctul doi din proiectul ordinii de zi.

Se supune la vot propunerea d-lui Primar Moldoveanu si este aprobata cu
17 voturi pentru. D-na consilier Vane si dl.consilier Filip au votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarile aduse si este
aprobat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru). D-na consilier Vane si
dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Intervine dl.Primar care mentioneaza ca a primit mesaj de la
dl.Administrator public, precum ca a fost sunat de la ADR, ca a mai fost depus un
proiect, iar suma ramasa este 3.200.000 lei si functioneaza pe sistemul "primul
venit, primul servit". Daca se depune azi sau maine (nu au dat raspuns scris ca se
prelungeste), o sa vorbeasca cu cei de la Compartimentul integrare europeana sa
pregateasca documentele.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi - Depunerea juramantuIui de
catre d-na Ionescu Noemi Stefania, consilier local, al carui mandat a fost
validat prin Incheierea nr.l91, pronunfata de Judecatoria Campina in data
de 23 noiembrie 2020.

D-na secretar Moldoveanu da citire incheierii Judecatoriei Campina pentru
validarea mandatului de consilier local al d-nei Ionescu Noemi-Stefania.

D-na Ionescu depunejuramantul.
Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare

pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l47/13 noiembrie
2020 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Girbacica Adina si
dl.Dumitrache Liviu - consilieri locali.

Avizul comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic este
favorabil.



Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 18 voturi pentru. D-na consilier Vane si dl.consilier Filip au
votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

PunctuI nr.3 este proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii
devizuIui general si a indicatoriIor tehnico-economici (faza DALI) pentru
realizarea obiectivului de investifii "Cresterea eficientei energetice in
cIadirile rezidentiale din Municipiul Campina", COD SMIS 120681.

Initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Alin precizeaza
ca a explicat la ce se refera proiectul de hotarare.

Avizul comisiei de specialitate buget, finante este favorabil.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier
Vane si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

UrmatoruI punct (nr.4) este proiect de hotarare privind aprobarea
Cererii de Finantare si a cheltuieliIor aferente, in conformitate cu ultima
forma a bugetului rezuItat in urma actualizarii DevizuIui General, pentru
obiectivul de investiJii ,,Cresterea eficientei energetice in cladiriIe
rezidentiale din Municipiul Campina", Cod SMIS 120681.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Moldoveanu Alin.
Avizul comisiei de specialitate buget, finante este favorabil.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier
Vane si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.5 este proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii
devizuIui general si a indicatoriIor tehnico-economici (faza SF) pentru
realizarea obiectivului de investifii "Imbunatatirea infrastructurii
educationale prin construirea unei gradinite in Municipiul Campina", Cod
SMIS124533.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Moldoveanu Alin.
Avizul comisiei de specialitate buget, fmante este favorabil.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier
Vane si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Dl.Primar precizeaza ca a primit de la CNI raspuns, precum ca proiectul de
hotarare privind modernizarea str.Buciumului este prins in lista sinteza si se afla
pe biroul Ministrului Dezvoltarii pentru aprobarea listei.

In continuare, citeaza ce proiecte au fost incluse in lista, din cele depuse:
- modernizare Aleea Buciumului;
- reabilitare alee din str.Independentei;
- reabilitare si combatere immdatii alee formata din Aleea Salcamului;
- reabilitare alee din str.Targu Mures;
- modernizare alee din Aleea Izlaz;
- reabilitare Soseaua Paltinu;
- reabilitare str.Voila;
- modernizare Aleea Fagului;
- reabilitare alee din str.Muncii;



- modernizare str.Dealului;
- modernizare str.Randunicii;
- modernizare str.Orizontului;
- consolidare str. Pictor Nicolae Grigorescu;
- consolidare str.Plevnei;
- consolidare B-dul Carol I, de la intersectia cu str.Siret pana la Podul

Lunca Cornului.
Pentru multe din aceste proiecte s-a depus cerere pentru intocmirea SF-ului

(CNI fmanteaza inclusiv SF-urile).
- modernizare str. Ion Campineanu;
- modernizare str. Trandafirilor;
- modernizare str.Arcasului.
Sunt 1 8 obiective din 20, pentru ca s-au mai depus doua cereri de fmantare,

pentru SF centura orasului si pentru SF construire sediu ambulanta si politie
locala pe str.Industriilor.

Urmatorul punct (nr.6) este proiect de hotarare privind aprobarea
cererii de finanfare si a cheItuielilor aferente, in conformitate cu ultima
forma a bugetuIui rezultat in urma actualizarii devizului general pentru
obiectivuI de investi{ii ,,Imbunatatirea infrastructurii educationale prin
construirea unei gradinite in Municipiul Campina", Cod SMIS 124533.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Moldoveanu Alin.
Avizul comisiei de specialitate buget, finante este favorabil.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier
Vane si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.7 este proiect de hotarare privind aprobarea compIetarii
Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Campina, aprobat
prin H.C.L. nr.3/30 ianuarie 2020 si aprobarea coridorului de mobilitate
integrat format din arterele Calea Doftanei, Bulevardul Nicolae Balcescu,
Bulevardul Carol I, cu iesiri spre str.MihaiI Kogalniceanu, Calea Doftanei si
Bulevardul Culturii, aferent proiectului "Cresterea mobilitatii urbane
nepoluante prin investitii de tip integrat in solutii inteligente aferente unui
coridor de mobilitate prin redirectionarea circulatiei rutiere printr-un pasaj
subteran in zona centrala a Municipiului Campina".

Dl.Primar aduce la cunostinta domnilor consilier ca atunci cand se va
mtocmi SF-ul se va lua in calcul ca sub cele doua parcuri sa se faca locuri de
parcare.

Avizele celor doua comisii de specialitate, buget, finante, respectiv
amenajarea teritoriului, urbanism sunt favorabile.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier
Vane si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.8) este proiect de hotarare privind aprobarea
actualizarii si compIetarii PortofoliuIui de proiecte din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locala a Municipiului Campina pentru perioada 2015 - 2020 cu
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Proiectul "Extinderea, modernizarea si dotarea spatiului pietonal in zona
centrala a Municipiului Campina".

Avizele comisiilor de specialitate buget, fmante, respectiv administratie
publica sunt favorabile.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier
Vane si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Dl.Primar multumeste domnilor consilieri ca au votat cele sase proiecte si
daca acestea se realizeaza se poate spune ca s-a facut ceva ce nu a fa^cut nimeni in
Campina.

D-na secretar Moldoveanu reaminteste faptul ca intr-o sedinta anterioara
s-au aprobat reprezentantii Consiliului local Tn Consiliile de administratie de la
spitale.

Legea nr.95/2006 reglementeaza o incompatibilitate in ceea ce priveste
consilierii care detin functii de conducere, administrare si control ale unui partid
politic, atat la nivel national, cat si la nivel local. In acest context, d-na Lupu a
inaintat demisia din calitatea de supleant in Consiliul de administratie al
Spitalului Municipal Campina. Daca dintre cei care fac parte din aceste consilii
detin astfel de functii trebuie sa procedeze conform legii.

D-na Lupu precizeaza ca in conformitate cu prevederile art.l87, alin.(13)
din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, incompatibilitatile valabile in cazul
managerului de spital, de la art.l78, alin.(l) lit."f' si alin.(2), se aplica in mod
corespunzator membrilor consiliului de administratie, astfel mcat cei care se afla
in situatia precizata mai sus, urmeaza ca in termenul legal sa-si rezolve
incompatibilitatea sau sa-si prezinte demisia din calitatea de membru in Consiliul
de administratie al Spitalului.

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

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

Presedinte de sedir4a,
Consilier, -"'

Cretu VaIentiri Mihai

edit.I.G.

Secretar General
Municipiul Campina,

MoldoveaiW EIena

Intocmit,
BaIan Lavinia

Iordche GabrieIa


