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mcheiat astazi 6 august 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.616/3 august 2018 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin{ei au fost conduse de d-na consilier Clinciu Monica - Iozefma,
la ele fiind prezenJi 13 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: dl.Bondoc
Viorel - Gheorghe, dl.Dima Gabriel - Valeriu, dl.Dragomir Ion, d-na Frincu Anda -
Lorena, d-na Petrovici Mihaela si d-na Albu Elena).

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,
d-na Caliman Didona - arhitect sef, dl.Anton Iulian - Director executivjuridic, d-na
Pulez Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate, d-na Staicu Claudia -
consilier in cadrul Serviciului administrarea domeniului public si privat, dl.Iorga
Dumitru - consilier in cadrul Serviciului ADPP, dl.Badulescu Remus -
administrator public al Municipiului Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum
$i locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, presedintele sedintei intreaba daca sunt modificari sau
completari la proiectul ordinii de zi.

Dl.primar propune schimbarea ordinii punctelor inscrise in proiectul ordinii
de zi (pentru ca in sala nu sunt prezenti 13 consilieri locali - numarul minim necesar
pentru adoptarea proiectului de hotarare pentru care a fost convocata sedinta
extraordinara) si introducerea unui nou punct "Diverse".

Se supune la vot propunerea d-lui primar pentru introducerea in proiectul
ordinii de zi a punctului diverse, aceasta fiind aprobata cu 12 voturi pentru.

D-na Clinciu mentioneaza ca sunt prezenti 12 consilieri locali, ceea ce
inseamna ca sedinta se desfa^soara legal, conform regulamentului, jumatate plus unu
din numarul consilierilor in functie.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile aduse si este aprobat
cu 12 voturi pentru.

Ia cuvantul dl.primar care precizeaza ca in cursul zilei a discutat cu d-na
secretar Moldoveanu, cu dl.director Anton Iulian si cu d-na avocat Teodorescu si a
constatat ca, pentru o actiune in instanta, pe care Municipiul Campina o are
demarata de mai multa vreme, termenul pentru depunerea intampinarii este de
15 zile de la comunicare, ceea ce inseamna ca aceasta problema nu poate fi discutata
in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local.

Doreste sa supuna atentiei domnilor consilieri urmatoarea problema:



Exista un litigiu cu Societatea Cast S.R.L. (incepand cu data de 30 mai 2013),
care a formulat actiune in pretentii impotriva Municipiului Campina solicitand
instantei obligarea noastra la plata sumei de 9.786.131,97 lei, reprezentand
contravaloarea lucrarilor executate si nedecontate in cadrul Proiectului
"Modernizare Calea Daciei".

In data de 27 iunie 2013, Consiliul local a adoptat Hotararea nr.96, prin care a
aprobat angajarea Cabinetului de avocatura Elena Teodorescu care sa reprezinte
institutia la fondul cauzei, aproband si un onorariu de 48.930,66 lei (adica 0,5% din
valoarea pretentiilor).

Dupa 17 termene la fond, Tribunalul Prahova a respins actiunea, admitand
exceptia lipsei capacitatii procesuale active a reclamantei, la data de 21 octombrie
2015. Lipsa capacitatii procesuale a constat in faptul ca, doar Societatea Cast a dat
Tn judecata Municipiul Campina, nu si societatea (din Italia), asociata cu aceasta
firma, acestea realizand impreuna pasajul Calea Daciei.

Impotriva acestei solutii reclamantul a declarat apel, in data de 6 aprilie 2016,
apel care a fost admis de catre Curtea de Apel Ploiesti, in data de 3 octombrie 2016,
cauza fiind retrimisa spre rejudecare, la instanta de fond. In aceasta faza procesuala
institutia noastra a fost reprezentata de acelasi cabinet de avocatura, onorariul fiind
de 20.000 lei, in baza H.C.L. nr.62/26 mai 2016.

Dupa 13 termene in rejudecare a fondului dosarului, Tribunalul Prahova a
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respins actiunea ca neintemeiata in data de 23 mai 2018. In acest moment s-a
judecat fondul dosarului.

Impotriva acestei solutii reclamantul (S.C. Cast) a formulat recurs in
contradictoriu cu institutia noastra, recurs ce ne-a fost comunicat in data de 1 august
2018, avand obligatia, sub sanctiunea decaderii, de a formula Intampinare, in termen
de 15 zile de la comunicare.

Astazi (n.r. 6 aug.2018) a aflat despre acest termen, recursul a fost comunicat
dupa sedinta ordinara din luna iunie a Consiliului local.

Din discutiile purtate de catre conducerea executiva a primariei cu d-na
Teodorescu, aceasta solicita pentru formularea intampinarii si reprezentarea
institutiei in aceasta faza procesuala, un onorariu de 0,4% din suma pretinsa,
respectiv suma de 39.144 lei.

Dumnealui supune atentiei domnilor consilieri problema, pentru a aproba un
acord de principiu, pentru angajarea d-nei avocat Teodorescu, sau nu, pentru a
reprezenta Municipiul Campina in cadrul judecarii recursului.

Mai exista o suma de bani care nu a fost prinsa in aceasta informare, care a
fost intocmita in urgenta si despre care dl.Anton Iulian poate da mai multe
informatii.

Dl.Anton precizeaza ca a omis sa treaca in informare ca prin H.C.L. nr.41/
30 martie 2017 s-a mai aprobat d-nei avocat Teodorescu un onorariu de 20.000 lei,
sa reprezinte Municipiul Campina in rejudecarea fondului, iar in urma discutiilor
purtate cu dumneaei, inainte de inceperea sedintei, onorariul pe care il solicita este
de 0,3%, adica 29.860 lei.

Dl.primar mentioneaza ca a considerat ca nu este cazul sa prezinte un proiect
de hotarare in sedinta extraordinara pentru ca era foarte tarziu si nu stie cum ar fi
interpretat domnii consilieri. Daca Consiliul local este de acord, se intocmeste



intampinarea si ulterior, dupa ce domnii consilieri voteaza daca sunt de acord ca
d-na Teodorescu sa reprezinte institutia si sa ajute la formularea intampinarii, se va
face si plata sumei.

Dl.Enache intreaba daca procesul nu se termina, d-na Teodorescu poate reveni
pentru un alt recurs si sa ceara un alt procent.

D-na Clinciu precizeaza ca este ultima faza.
Este prezent la lucrarile sedintei Consiliului local, dl.consilier Dochia Adrian.
Daca nu sunt discutii, d-na Clinciu supune la vot avizul de principiu, pentru

angajarea d-nei avocat Teodorescu, m vederea formularii mtampinarii in dosarul
respectiv, urmand ca la o sedinta ulterioara sa se aprobe si proiectul de hotarare
unde se va stabili incheierea contractului de asistenta juridica. Cu unanimitate de
voturi (13 voturi pentru), se aproba acordul de principiu pentru incheierea
contractului.

Dl.primar spera sa fie ultima faza procesuala care se parcurge si care spera ca
va fi castigata, pentru ca suma solicitata, de peste 9 milioane lei este foarte mare.
Lucrarea a fost efectuata platindu-se suma pretinsa in devizul oferta. Ea a fost
receptionata, functioneaza, dupa cum se cunoaste si nu stie de ce s-a descoperit dupa
aceea ca exista cantitati suplimentare care nu au fost prinse nici in devizul oferta,
nici reclamate inainte de efectuarea receptiei. La receptie se mentioneaza scris ca nu
sunt alte pretentii referitor la plata lucrarii.

Dl.Fratila intreaba daca cererea suplimentara de bani are legatura cu
schimbarea solutiei tehnice.

Dl.primar mentioneaza ca nu are nicio legatura, fiind vorba de cantitati
suplimentare pe care executantul considera ca le-a utilizat in realizarea pasajului.

Dl.Enache a inteles ca prima data i-a declinat calitatea procesuala
reclamantului. Acum Municipiul Campina a fost dat in judecata si de asociatul
firmei Cast sau nu.

Dl.primar precizeaza ca Municipiul Campina a castigat pe fond, judecandu-se
cu societatea Cast. Acea exceptie a disparut fiind respinsa de catre Curtea de Apel,
exceptie care initial a fost acceptata de Tribunal. Tribunalul a acceptat exceptia,
Curtea de Apel a respins-o si a trimis procesul spre rejudecare la Tribunal, unde s-a
castigat. Astfel societatea Cast a inaintat recurs, considerand ca trebuie sa primesca
bani.

Dl.Anton mentioneaza ca in prima faza procesuala cand s-a judecat fondul,
este un principiu de drept, prima data se judeca exceptia. S-a invocat exceptia lipsei
calitatii procesuale active a firmei Cast (asa a sustinut Municipiul Campina).Trebuia
sa ne de-a in judecata asocierea intre firma Cast si societatea italiana. Nu s-a intrat
pe fondul problemei si instanta sa stabileasca daca pretentiile sunt indreptatite sau
nu sunt.

Instanta de apel a admis apelul si a constatat ca S.C. Cast S.R.L. are calitate
procesuala activa. In rejudecare s-a judecat pe fond si instanta a respins actiunea ca
neintemeiata.

Dl.Candea intreaba daca onorariul de 50.000 lei a fost platit numai pentru o
faza procesuala sau pana la sfaYsitul procesului.

D-na Clinciu precizeaza ca asa a fost Hotararea Consiliului local, nu a fost
pentru tot procesul, doar pentru prima faza procesuala.



Dl.viceprimar Pitigoi se adreseaza d-lui Candea precizand ca de cate ori ai
nevoie de serviciile unui avocat, nu poti sa stii de la inceput cate faze o sa aiba
procesul.

fn 2013 cand s-a aprobat prima Hotarare a Consiliului local nu se stia unde o
sa se ajunga.

A mteles bine de la dl.Anton si doreste sa se consemneze in Intampinarea care
o sa se formuleze, ca institutia solicita firmei Cast cheltuieli de judecata in
recuperare. In cazul m care firma Cast pierde, o sa plateasca toate cheltuielile.

Miza este mare, daca se pierde procesul, 9 milioane lei reprezinta aproape
toate investitiile anuale ale Campinei.

Daca Consiliul local, in anul 2013 a fost de acord cu o suma mare - 48.000
lei, 20.000 lei de doua ori, iar acum 29.000 lei, acest lucru se face pentru ca se
doreste sa se castige procesul si suma care ar dezechilibra major bugetul.

Se adreseaza d-lui Anton - sa se mentioneze ca se doreste recuperarea
cheltuielilor dejudecata.

Presedinta sedintei mentioneaza ca este prezent la lucrarile sedintei si
dl.Dochia si astfel se poate trece la discutarea punctului inscris pe ordinea de zi -
proiect de hotarare privind modif!carea si completarea Anexei Ia H.C.L.
nr.99/30 iuIie 2009 privind msusirea inventaruIui bunurilor care aIcatuiesc
domeniuI public aI Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care multumeste domnilor consilieri pentru prezenta. Proiectul de
hotarare propus este necesar pentru intocmirea lucrarii tehnice de cadastru pentru
Drumul Taberei, artera de circulatie pe care se va realiza modernizarea sistemului de
iluminat public, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile (Drumul
Taberei fiind alaturi de str.Podului si de modernizarea iluminatului, prin schimbarea
corpurilor de iluminat si lampi).

Masuratorile pentru Drumul Taberei s-au fmalizat tarziu si cu aceasta ocazie
s-a constatat ca intre suprafetele inregistrate prin H.C.L. nr.99/2009 Qmn care s-a
adoptat Cartea alba - domeniul public al Municipiului Campina) si cele rezultate in
urma masuratorilor topografice sunt diferente, iar acestea trebuiees actualizate.

Totodata a fost prevazuta si amenajarea a patru parcari ce vor putea fi utilizate
de persoanele care vin sa petreaca timp liber in zona de agrement. A fost evidentiata
suprafata de spatii verzi de pe marginea nordica si sudica a carosabilului si strada a
fost propusa spre largire in anumite zone (cu trotuare si piste de biciclete).

Toate aceste modificari au dus la o alta suprafata, conform Anexei la proiectul
de hotarare si anume: suprafata totala 28.169 mp, din care suprafata carosabil -
12.547 mp, suprafata totala parcari 810 mp si suprafata spatii verzi - 14.812 mp,
lungimea totala - 2.100 mp (lungimea carosabilului in domeniul public era de 2.300
mp). Acum s-a masurat foarte bine strada si s-au mai adaugat lucrarile suplimentare,
inclusiv zona ocupata de iluminatul public care se va realiza pe aceasta strada.

Pentru acest motiv au fost invitati domnii consilieri, sa aprobe noile date ale
strazii Drumul Taberei, care vor fi incluse in domeniul public al Municipiului
Campina si transmise spre MADR in cadrul proiectului de finantare "Modernizarea
iluminatului in Municipiul Campina".



Termenul de depunere a cererii de fmantare este 18 august 2018, astfel nu era
timp necesar daca proiectul de hotarare ar fi fost introdus pe ordinea de zi a sedintei
din luna august.

Dl.Enache precizeaza ca s-au facut demersuri si pentru Tabara Voila. Intreaba
daca in proiectul de modernizare a Drumului Taberei este cuprinsa vreo investitie si
pentru tabara.

Dl.primar mentioneaza ca in cadrul sedintei se discuta despre sistemul de
iluminat public. Alimentarea taberei se refera la iluminat casnic, la o retea casnica
de utilizare care are cu totul alta putere si va fi realizata de catre Electrica. Tabara nu
intra in reteaua de iluminat public.

Tabara daca va fi reamenjata va include si instalatia de iluminat asa cum va fi
si Parcul Regele Mihai I si Parcul de la Milia.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru).

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
$edim> mchisa.

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

Pre$edinte de $edi
Consilier,

d-na CIinciu Moni

Secretarul Municipiului
Campina,

jr.Mol^Oveanu Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Iord

edit.I.G.


