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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 30 august 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc $edim;a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia nr.646/24 august 2018 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile ^edin^ei au fost conduse de dl.consilier Dima Gabriel - Valeriu, la ele
fiind prezen{i 17 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: dl.Duran Andrei si
dl.Dochia Adrian).

La lucrarile acestei $edin{e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul Municipiului
Campina, d-na Voicu Monica - sef Serviciu juridic, d-na Tudorache Alice - Director
Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana
- sef Compartiment buget, finante, contabilitate, d-na Oprescu Eliza - Director
executiv investitii, d-na Staicu Claudia - consilier in cadrul Serviciului administrarea
domeniului public si privat, d-na Hodoboc - Velescu Nicoleta - sef Serviciu urbanism
si amenajarea teritoriului, dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului
Campina, dl.Buda Florin - director Casa Tineretului, reprezentan{i ai mass-mediei,
precum sJ locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, presedintele sedintei supune la vot procesele-verbale intocmite
in urma desfasurarii sedintei ordinare din data de 26 iulie 2018, respectiv sedintei
extraordinare din data de 6 august 2018, acestea fiind aprobate cu unanimitate de
voturi (17 voturi pentru).

De asemenea, intreaba daca sunt modificari sau completari in ceea ce priveste
proiectul ordinii de zi.

Dl.Ionita propune ca punctul nr.l3 din proiectul ordinii de zi - proiect de
hotarare privind schimbarea destinatiei imobilelor - terenuri, (lotul nr.l - S=4.530,00
m.p. si lotul nr.2 - S=4.081,00 m.p), situate in incinta Colegiului Tehnic "Constantin
Istrati", din Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.45, sa fie discutat la
punctul nr. 1 (avand in vedere ca in proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local exista o completare).

Dl.primar doreste sa retraga din proiectul ordinii de zi doua proiecte de hotarare
si anume:

- cel de la punctul nr.5 - proiect de hotarare privind aprobarea organigramei $i a
statului de func{ii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina,
precum si cele ale institutiilor cu sau fara personalitate juridica din subordinea
Consiliului Local (deoarece nu s-a primit aprobarea ANFP pentru organigrama si
statul de functii);



- cel de la punctul nr.8 - proiect de hotarare privind numirea reprezentan{ilor
Consiliului local al Municipiului Campina in Consiliile de administra|ie $i in
Comisiile pentru evaluarea sj asigurarea calita{ii din unita|ile de inva{amant
preuniversitar din Municipiul Campina pentru anul scolar 2018- 2019.

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Ionita - punctul nr.l3 sa fie discutat
la punctul nr.l. Cu 7 voturi pentru (dl.Ionita, d-na Petrovici, dl.Dima, dl.Dragomir,
dl.Candea, d-na Frincu, dl.Petrescu), 5 voturi impotriva (d-na Clinciu, d-na Albu,
dl.Enache, dl.Minea, dl.Pitigoi) si 4 abtineri (d-ra Topala, dl.Bondoc, dl.Cercel,
dl.Fratila), amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile aduse, acesta fiind
aprobat cu 16 voturi pentru si un vot impotriva (dl.Ionita).

!n cadrul "Minutul centenarului", ia cuvantul dl.consilier Enache Dragomir care
precizeaza ca datele prezentate se refera la luna august 1918, cand au avut loc
evenimente interne, cat si externe.

"in data de 24 august se constituie la Paris, Consiliul National al Unitatii
Romane, avand in conducere pe Tache Ionescu - presedinte, Vasile Lucaciu, Octavian
Goga, dr.Constantin Angelescu si Ioan T. Florescu - vicepresedinti. A facut
propaganda in favoarea desavarsirii unitatii nationale. Consiliul a fost recunoscut de
Guvernele Frantei, S.U.A., Marii Britanii si Italiei, drept exponent al intereselor
poporului roman.

in tara, la timpul respectiv, la putere erau conservatorii condusi de
Marghiloman, caruia, puterele centrale ii cerusera sa dea in judecata Guvernul Liberal
si sa-i pedepseasca cu puscaria.

Actiunea de dare in judecata a Guvernului Liberal esueaza, pe masura ce
conservatorii aflati la putere intra in nelinistea care anunta dezastrul de pe fronturi al
puterilor centrale.

Declinul guvernarii conservatoare incepe la 5 august 1918, cand Alexandru
Marghiloman trimite regelui demisia sa. Suveranul ii raspunde evaziv, nu accepta
deocamdata. Autoritatile germane de ocupatie insista ca regele sa sanctioneze legea de
ratificare a tratatului de pace.

In cazul in care ar fi refuzat, Alexandru Marghiloman, intrebat l a l 5 august
1918, de catre colonelul Braunstein, ce va face, ii raspunde: "Voi pleca! Vreau sa se
stie bine si dumneavoastra cei dintai ca, injocul meu cu Bratianu sunt sincer".

La 16 august 1918, regele face aprecieri tari asupra legii de revizuire, la care,
scria Marghiloman, sunt silit sa raspund foarte aspru. Mentin demisiunea mea si adaug
o critica severa asupra intrigilor de la curte.

in audienta la rege, la 18-31 august, Alexandru Marghiloman cauta sa afle daca
este supus unor influente ale Bratienilor, prin intermediul lui Barbu Stirbei, care era
inrudit cu Bratienii.

Suveranul a precizat ca nu facuse niciodata vreo comunicare lui I.C.Bratianu.
I.C. Bratianu urmarea cu atentie evolutia evenimentelor, constatand

degringolada inevitabila in care intrase deja Guvernul Conservator prin capacitatea sa
de a mai conduce, caci ii lipsea autoritatea.

Analizand cu atentia istoricului, Gheorghe I. Bratianu, cel care moare la
Sighetul Marmatiei, fiul lui Ionel I. C. Bratianu, scria bunicii sale despre evenimentele
in desfasurare: "Am fost asa de multa vreme deprinsi numai cu nenorociri si vesti rele,



incat deabia imi vine sa cred ca roata a mceput in sfarsit sa se intoarca si sa se faca
ziua si pentru noi.

Pe zi ce trece prindem mai multa nadejde si cred ca ne va fi dat si noua sa
vedem luptele de inaintare si de urmarie, nu numai de aparare desperata cum am vazut
pana acum. Trebuie sa fie greu de tot acuma, dincolo de Siret, unde te afli. Imi
inchipui ca fiara mcoltita trebuie sa fie mai rea ca oricand, dar peste tot ce se iveste
speranta zilei mai bune si nu cred sa mai intarzie mult".

ln partea de tara ocupata, chiar asa se intampla, precum intuia tanarul Gheorghe
I. Bratianu, de acum aflat permanent alaturi de parintele sau. Liderii conservatori se
conving tot mai mult ca Antanta incepe iar sa dicteze la noi. Presiunile politice
exercitate de guvern asupra liberalilor nu le-au afectat fermitatea morala. in fiecare
dimineata, la ora 11, fostii ministri se intruneau in locuinta lui Ion C. Bratianu pentru a
fi informati si a discuta. Toate discutiile erau animate de un principiu de la care nu se
abdica si anume: unirea gandurilor bune sta la baza faptelor bune. Asa sa ne ajute
Dumnezeu!".

Se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi, primul punct inscris
fiind - proiect de hotarare privind aprobarea contului de execu$ie pe trim.II al
bugetului local al Municipiului Campina, bugetului imprumuturilor interne si
activitatilor flnan(ate integral sau par(ial din venituri proprii sJ bugetelor
ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza urmatoarele:

- la sectiunea de functionare:
Venituri

- prevederi bugetare trim.II.2018 33.185.400 lei;
- incasari realizate la 30.06.2018 34.755.588 lei;

Cheltuieli
- credite bugetare la trim.II.2018 33.185.400 lei;
-plati efectuate la30.06.2018 25.315.213 lei;
- disponibil sectiunea de functionare 9.440.375 lei.

- la sectiunea de dezvoltare
Venituri

- prevederi bugetare trim.II.2018 2.332.000 lei;
- incasari realizate la 30.06.2018 10.841.340 lei;

Cheltuieli
- credite bugetare la trim.II.2018 10.542.750 lei;
- plati efectuate la 30.06.2018 1.496.712 lei;
- disponibil sectiunea de dezvoltare 9.344.628 lei.
Dupa cum se cunoaste, cheltuielile, in sectiunea dezvoltare, apar in a doua

jumatate a anului, avand in vedere ca in timpul sezonului cald se realizeaza cea mai
mare parte a investitiilor (lucrari de reparatii capitale).

Situatiile financiare sunt analizate si verificate, corelate de catre Serviciul
sinteza si asistenta elaborarii executiei bugetelor locale din cadrul Direc^iei Generale
Regionale a Finan^elor Publice Ploiesti.



Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na consilier Lupu nu a votat).

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea
rectiflcarii bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mentioneaza ca expunerea de motive a fost intocmita putin mai
detaliata, astfel incat domnii consilieri sa sesizeze fiecare modificare de suma propusa.

Rectificarea bugetara prezentata are loc ca urmare a:
- solicitarilor ordonatorilor tertiari de credite in vederea realocarii de credite

bugetare;
- solicitarilor ordonatorilor tertiari de credite in vederea suplimentarii si a

redistribuirii creditelor bugetare pe articole si alineate;
- solicitarilor de redistribuire si suplimentare de credite bugetare intre articole si

alineate in cadrul bugetului local aprobat de catre ordonatorul principal de credite
pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri si servicii si cheltuielilor de capital.

La venituri a facut urmatoarele propuneri:
- majorarea cu suma de 15,04 mii lei, la indicatorul 39.03 - Venituri din

vanzarea locuintelor construite din fondurile statului - ca urmare a incasarii;
- majorarea cu suma de 216,51 mii lei, la indicatorul 39.07 - Venituri din

vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ teritoriale - ca urmare a incasarii;

- majorarea cu suma 0,31 mii lei, la indicatorul 37.01 - Donatii si sponsorizari
- ca urmare a incasarii;

- diminuarea cu suma de 232,66 mii lei la indicatorul 36.50 - Alte venituri -
ca urmare a diminuarii cheltuielilor.

Aceste tipuri de venituri se inregistreaza in buget, cu ocazia rectificarilor, pe
masura ce se incaseaza (vanzari de locuinte, vanzari de bunuri si sponsorizari).

La cheltuieli:
- in cadrul sectiunii de dezvoltare:

- Cap. 51.02 Autoritati publice:
Se propune redistribuirea sumelor in cadrul cheltuielilor cu bunuri si

servicii intre articole si alineate. Ca urmare a recuperarii platilor efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent (concedii medicale) se suplimenteaza:

- cheltuielile cu furnituri de birou cu suma de 6,00 mii lei;
- cheltuielile cu incalzit, iluminat si forta motrica cu suma de 20,00 mii lei.

- Cap. 61.02 - Politia Locala:
Se redistribuie sumele in cadrul cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu

bunuri si servicii intre articole si alineate:
- diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 8,50 mii lei;
- diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, cu suma de 3,00 mii lei;
- suplimententarea cheltuielilor cu furnituri de birou, cu suma de

1,50 mii lei;
- suplimentarea cheltuielile cu carburanti si lubrifianti cu suma de 10,00

mii lei.



- Cap. 67.02 - Muzeu, propuneri:
- suplimentarea cu suma de 11,20 mii lei pentru acoperirea

cheltuielilor cu bunuri si servicii:
- cheltuieli cu materiale si prestari servicii cu caracter functional

(contract paza) cu suma de 10,00 lei;
cheltuieli cu alte obiecte de inventar (achizitionare

dezumidificator) cu suma de 1,20 mii lei.
- Cap.68.02 - Cresa: se realoca suma de 2,90 mii lei de la cheltuieli de

capital la cheltuieli cu alte obiecte de inventar (achizitionare masina de spalat vase)
intrucat valoarea de achizitie nu indeplineste conditia de incadrare la categoria
mijloace fixe (valoare mai mare de 2,50 mii lei, fiind vorba de masina de spalat vase).

- Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciiIor si
dezvoltarii comunale - propune suplimentarea cu suma de 115,00 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor de bunuri si servicii dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
^restari servicii pentru retea structurata de date si voce si refacere alimentare prize la
Sediul Directiei Economice) cu suma de 15,00 mii lei;

Aduce la cunostinta urmatoarele:
- la Directia economica - ca urmare a faptului ca incepand cu

1 august a.c. sunt libere doua camere, prin plecarea societatii Paracora din sediul fostei
S.C. CPGC, propunerea Directiei economice este sa se reuneasca si sa fie mutat si
Serviciul contabilitate in aceeasi cladire. Ca urmare, a aparut propunerea de cheltuieli
cu reteaua de alimentare calculatoare, reteaua de alimentare electrica pentru viitoarele
birouri ale contabilitatii.

- cheltuieli cu reparatii curente pentru ,,Lucrari de reparatii si
reabilitare str.Tineretului - Municipiul Campina" - a propus suma de 100,00 mii lei,
care, initial trebuia sa ajunga, conform devizului initial. Trebuie facuta o reevaluare a
estimarii lucrarilor, dar suma de 100,00 mii lei acopera cea mai mare parte a lucrarilor,
motiv pentru care a propus introducerea sumei la acest capitol de reparatii, pentru a se
fmaliza lucrarea de modernizare a strazii Tineretului, care are deja trotuare, borduri si
stratul de binder, urmand sa primeasca stratul de uzura (asfalt fmal) pentru a functiona
in conditii bune. Este o lucrare de mica amploare care este foarte asteptata de locuitorii
din acea zona.

In cadrul sectiunii de dezvoltare:
- la Cap. 51.02 - Autoritati publice - a propus modificarea denumirii

obiectivului de investitii din ,,Sistem informatic integrat la nivelul primariei" in
"Resurse integrate pentru o dezvoltare locala sustenabila", fara modificarea valorii
aprobate de 101,000 mii lei.

Aceasta propunere a aparut ca urmare aparitiei unei axe de fmantare, prin care
se incearca sa se faca un sistem informatic integrat la nivelul primariei. I s-a schimbat
denumirea conform ghidului de fmantare, astfel incat, sa se propuna ulterior o cerere
de finantare pentru acest proiect. Suma este mai mare decat este necesar pentru
realizarea unui studiu de fezabilitate. Daca raman bani o sa fie mutati la un alt capitol,
cu alta ocazie.

- Cap.68.02 - Cresa
Se modifica denumirea obiectivului de investitii din ,,Aragaz, hota profesionala

si masina de spalat vase Cresa" in ,,Aragaz, hota profesionala Cresa", intrucat valoarea



de achizitie a masinii de spalat vase nu indeplineste conditia de incadrare la categoria
mijloace fixe.

Cantina sociala - propune suplimentarea cheltuielilor de capital la obiectivul de
investitii ,,Masina de gatit profesionala", cu suma de 5,00 mii lei. A fost o oscilatie a
conducerii cantinei sociale, pentru ca intai a dorit frigidere, dupa care cuptoare, iar
acum si-a dat seama ca soba este veche, motiv pentru care a propus suplimentarea cu
suma de 5,00 lei, sa se cumpere o soba noua.

- Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale : propune adaugarea pe lista de investitii a unui nou obiectiv cu denumirea
,,PUD Sala polivalenta Bdul Nicolae Balcescu", cu o valoare de 15,00 mii lei. Propune
o modificare la Anexa nr.2 - Lista cheltuielilor de capital (obiective de investitii) - din
,,PUD Sala polivalenta B-dul Nicolae Balcescu", in "PUD Sala polivalenta", cu
aceeasi valoare, de 15,00 mii lei.

Propune:
- diminuarea valorii aprobate de 100,00 mii lei cu suma de 50,00 mii lei la

obiectivul de investitii ,,Imbunatatirea infrastructurii educationale in Scoala
Gimnaziala B.P.Hasdeu, Municipiul Campina", valoarea fmala fiind de 50,00 mii lei.
Este un proiect propus pentru finantare cu fonduri europene. Spera ca dupa
rectificarea de buget acest proiect sa fie aprobat, nu crede ca se vor cheltuii multi bani
in acest an, motiv pentru care a propus diminuarea sumei cu 50 mii lei. Totusi sa existe
niste fonduri, in cazul in care proiectul se aproba si trebuie sa se realizeze alte
documente in sprijinul proiectului de finantare.

- diminuarea valorii aprobate de 100,00 mii lei, cu suma de 25,00 mii lei la
obiectivul de investitii ,,S.F.construire de locuinte sociale pentru persoanele
defavorizate in Municipiul Campina, conform SDL, aprobata", valoarea fmala fiind de
75,00 mii lei. Ghidul de finantare nu a aparut pentru proiectele care urmau sa fie
propuse dupa ce s-a intocmit GAL-ul. Daca in acest an nu se poate avansa mult la
acest proiect, a propus diminuarea cu 25,00 mii lei.

- majorarea valorii aprobate de 16,93 mii lei, cu suma de 0,18 mii lei, la
obiectivul de investitii ,,Cabina taxare Parcarea centrala", valoarea fmala fiind de
17,11 mii lei;

- majorarea valorii aprobate de 20,00 mii lei, cu suma de 5,00 mii lei la
obiectivul de investitii ,,Bariera automata complet echipata Parcarea centrala",
valoarea fmala fiind de 25,00 mii lei.

Bariera din parcarea centrala este un mecanism foarte solicitat, are 10 ani
vechime si s-a uzat. A fost o bariera foarte performanta, cu o anduranta deosebita, este
similara cu cea de la aeroportul Otopeni.

- la Cap. 84.02 Transporturi - propune - diminuarea valorii aprobata de
1.500,00 mii lei, cu suma de 100,00 mii lei la obiectivul de investitii ,,Reparatie si
reabilitare strada Bobalna", valoarea fmala fiind de 1.400,00 mii lei. Nu s-a renuntat la
aceasta lucrare, iar in urma procedurii de achizitie publica exista un castigator (firma
Roni), m prima etapa. Urmeaza etapa de contestatii, etapa de semnare a contractului.
Se va incepe lucrarea, dar crezand ca nu se vor realiza lucrari de 1.500,00 mii lei pana
la sfarsitul anului, a propus diminuarea sumei cu 100,00 mii lei, care vor fi alocati la
str.Tineretului, lucrare care se va finaliza in acest an, urmand ca str.Bobilna sa ramana
o lucrare multianuala, care se va finaliza dupa introducerea canalizarii.



Referitor la str.Bobilna, face cunoscut faptul ca se face tot posibilul sa se
realizeze toate lucrarile adiacente pe str.Bobilna si Calea Doftanei.

In cursul zile a avut o intalnire cu reprezentantul firmei Schnell (ce a schimbat
conducta de gaze, bransamente), care a realizat lucrarile mai incet decat si-a propus (a
primit amenda de 2.000 lei). Mai are de efectuat trei cuplari care vor fi realizate in
afara str.Bobalna, la intersectia cu Aleea Berzei, str.Muscelului si str.Rezervoarelor.
Mai trebuie realizat bransamentul la nivelul de deasupra tortuarului, legatura dintre
conducta veche si conducta noua, firida care contine contorul fiind mutata din curtea
cetateanului la gard; trebuie refacuta legatura, dar nu va afecta carosabilul si trotuarul.
Ramane problema bransamentelor de apa care nu s-au realizat (cuplari care constituie
lucrari de mica amploare) si spera sa fie realizate in acest an, de primarie sau de alta
firma, problema fiind de legalitate, nu de suma necesara, care este de aprox. 30-40 mii
lei).

In cadrul ordonatorilor tertiari s-a solicitat rectificare bugetara de catre:
Colegiul Na{ional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul Campina - propune

suplimentarea bugetului aprobat cu suma de 25,00 mii lei la cheltuieli pentru
amenajarea laboratorului de informatica ^archet, mobilier, instalatie electrica si retea
IT), urniand ca al doilea laborator sa fie realizat ulterior, in functie si de bugetul
primariei si de modul cum reprezentantii colegiului inteleg sa gestioneze
calculatoarele pe care le au.

Scoala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campina, propune
suplimentarea bugetului aprobat cu suma de 12,00 mii lei pentru inlocuirea parchetului
deteriorat intr-o sala de clasa. Daca se identifica foarte repede o firma printr-un proces
de achizitie, se poate realiza lucrarea pana la inceputul anului scolar.

Spitalul Municipal Campina solicita rectificare de buget in sensul completarii
listei de investitii prin introducerea unor obiective noi in aceeasi valoare de buget
deoarece la procedura de achizitie s-au obtinut sume mai mici decat cele estimate
initial si suma ramasa a fost redistribuita urmatoarelor obiective de investitii:

,,Lampa scialitica" cu valoarea de 25,00 mii lei (se afla in sala de
operatii);

,,Lavoar aseptic pentru producerea apei chirurgicale", cu valoarea de
20,00 mii lei;

,,Sterilizator cu aer cald" cu valoare de 10,00 mii lei.
Ia cuvantul dl.Stoica - locuitor al Municipiului Campina, care precizeaza ca in

conformitate cu art.9 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, persoana care prezideaza sedinta publica ofera persoanelor care
participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele
aflate pe ordinea de zi.

Presedintele sedintei mentioneaza ca dl.Stoica poate lua cuvantul la ultimul
punct inscris pe ordinea de zi.

Antevorbitorul spune ca la art.l5 din Legea nr.52/2003 se spune explicit, citez:
"Constituie abatere disciplinara $i se sanc{ioneaza, potrivit prevederilor Legii
nr.l88/1999 privind Statutul funcJionarilor publici, republicata, cu modificarile sJ
completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legisla^iei muncii, fapta func{ionarului
care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la ^edin^ele publice sau
impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor
normative de interes public, in condi^iile prezentei legi".



Dl.Dima - in calitate de presedinte al sedintei precizeaza ca dl.Stoica va lua
cuvantul in problema pe care il intereseaza, la ultimul punct al ordinii de zi.

Dl.Stoica intreaba - daca Consiliul local adopta proiectul de hotarare de la
punctul 2 al ordinii de zi, dumnealui cum se mai poate implica.

Dl.primar mentioneaza ca orice propunere este bine venita, dar daca este facuta
la vremea ei. Daca dl.Stoica stie ca o sa fie o rectificare de buget, poate sa faca o
solicitare inainte de sedinta, scrisa, cu diferite propuneri, care vor fi analizate in cadrul
sedintei.

Acum i se pare ca dl.Stoica nu are un cadru legal, sa propuna ceva in timpul
sedintei Consiliului local, sa participe la discutii, atata timp cat exista consilieri locali
care au dreptul legal sa discute si sa hotarasca. Daca nu se aproba propunerea facuta de
antevorbitor (pentru ca se va face tardiv, dupa aprobarea bugetului, sa se faca in scris
si la urmatoarea rectificare se va discuta cu siguranta).

Pentru ca nu mai sunt discutii, se supune la vot amendamentul d-lui primar - la
Anexa nr.2 - modificarea titulaturii din ,,PUD Sala polivalenta B-dul Nicolae
Balcescu", in "PUD Sala polivalenta". Cu 9 voturi pentru (d-na Albu, dl.Bondoc,
d-na Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala, dl.Minea si dl.Pitigoi) si
7 abtineri (d-na Petrovici, d-na Frincu, dl.Petrescu, dl.Candea, dl.Ionita, dl.Dragomir,
dl.Dima), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier Lupu nu a votat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
16voturi pentru (d-na consilier Lupu nu a votat).

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind angajarea
Cabinetului de Avocat "Elena Teodorescu", sa reprezinte Municipiul Campina,
in fata instantelorjudecatoresti competente, in dosarul nr.4862/105/2013* - apeI.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mentioneaza ca in expunerea de motive s-a prezentat pe scurt,
parcursul actiunii formulate de catre SC Cast SRL impotriva Municipiului Campina,
care a solicitat plata sumei de 9.786.131,97 lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor
executate si nedecontate in cadrul proiectului mai sus mentionat.

Consiliul local a aprobat angajarea d-nei avocat Elena Teodorescu sa reprezinte
institutia la fondul cauzei, cu un onorariu de 0,5% - 48.930,66 lei.

Dupa 17 termene la fond, Tribunalul Prahova a respins actiunea, la data de
21.10.2015.

impotriva acestei solutii reclamantul a declarat apel, in data de 6.04.2016, apel
care a fost admis de catre Curtea de Apel Ploiesti, cauza fiind retrimisa spre
rejudecare, la instanta de fond (adica Tribunalul Prahova). in aceasta faza procesuala
institutia noastra a fost reprezentata de acelasi cabinet de avocatura, onorariul fiind de
20.000 lei.

Dupa 13 termene in rejudecarea fondului dosarului, Tribunalul Prahova a
respins actiunea ca neintemeiata in data de 23.05.2018. In aceasta faza procesuala
institutia noastra a fost reprezentata de acelasi cabinet de avocatura, onorariul fiind de
20.000 lei.

impotriva acestei solutii reclamantul a formulat apel in contradictoriu cu
institutia noastra, apel ce ne-a fost comunicat in data de 01 aug.2018.

Consiliul local a aprobat in principiu, in sedinta anterioara, angajarea d-nei
Teodorescu pentru a formula apelul, motiv pentru care dumnealui propune adoptarea



unei hotarari privind angajarea Cabinetului de avocat Elena Teodorescu, care sa ne
reprezinte in fata Curtii de Apel Ploiesti, in aceasta faza procesuala.

In termen de 15 zile trebuia formulat apelul (a fost formulat si transmis), iar
Consiliul local trebuie sa aprobe angajarea d-nei avocat Teodorescu, cu un onorariu de
0,3% din suma pretinsa, respectiv suma de 29.360 lei, conform adresei inregistrata sub
nr.22.434/23 august 2018, la sediul institutiei noastre.

Daca d-na Teodorescu a avut succes in primele etape, considera ca poate sa fie
angajata in continuare, pentru ca cunoaste foarte bine fondul problemei.

Dl.Candea precizeaza ca si atunci cand a votat pentru acordul de principiu, a
ridicat problema onorariului de succes. Pentru acest motiv propune un amendament -
sa se stabileasca un onorariu de succes, cota initiala sa fie de 5.000 lei, iar diferenta se
plateste la sfarsit in functie de rezultat.

Ridica aceasta problema - daca avocatul nu doreste onorariu de succes,
inseamna ca are indoieli cu privire la castigarea cauzei. Daca primaria da toti banii
indiferent de rezultat, nu mai exista motivarea avocatului. E1, pe parcurs poate sa se
transforme intr-un simplu figurant, sa participe la sedinte, dar sa nu aiba interes pentru
castigarea cauzei. Daca nu accepta onorariu de succes, inseamna ca exista ceva care
face ca membrii consiliului local sa nu aiba suficienta incredere, ca se castiga procesul.

Daca exista date ca s-au folosit mai multe materiale pentru pasarela, s-ar putea
ca Municipiul Campina sa piarda.

Dl.primar mentioneaza ca, acum nu se porneste de la zero, actiunea de fond s-a
desfasurat, iar Municipiul Campina a castigat. Nu se pune problema unor eventuale
cantitati suplimentare. Plangerea societatii Cast a fost respinsa ca neintemeiata.

D-na Clinciu precizeaza ca problema in dosar nu se mai pune in legatura cu
cantitatea de materiale folosite sau nefolosite. Acum este vorba de institutii juridice, de
interpretarea unor clauze din contracte, din contractul de antepriza, daca este de
antrepriza sau constructii lucrari. Nu se pune problema de cantitati.

Regula este ca onorariul sa fie platit ca onorariu forfetar (cel de 29.360 lei) si nu
ca onorariu de succes. Acesta din urma este o exceptie, dar regula este ca plata
onorariului sa se faca in suma fixa, la inceputul dosarului.

Avand in vedere faptul ca d-na Teodorescu s-a ocupat de acest dosar de la
inceput si a trecut prin toate fazele procesuale (casare, trimitere, o noua rejudecare),
onorariul acordat nu este mare, avand in vedere tabelul de onorarii minimale pe care
avocatii il folosesc.

D-na Albu doreste sa adauge la cele mentionate de d-na Clinciu, ca onorariul de
succes este recuperabil de la cel care pierde procesul. In cazul in care Municipiul
Campina castiga si apelul, toate cheltuielile de judecata, inclusiv onorariul avocatului
se recupereaza de la firma Cast. Onorariul de succes nu este recuperabil. Nici o
instanta nu admite recuperarea de la partea care pierde, a onorariului de succes.

Presedintele sedintei se adreseaza d-nei Voicu Monica, intreband care este
cvorumul necesar pentru adoptarea proiectului de hotarare.

D-na Voicu precizeaza ca cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de
hotarare este dejumatate + unu din numarul consilierilor prezenti.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot amendamentul d-lui consilier Candea: cu 8 voturi pentru (d-na Petrovici, d-na
Lupu, d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Dima), 5 voturi



impotriva (dl.Pitigoi, d-na Clinciu, dl.Minea, dl.Cercel, d-na Albu) si 4 abtineri (d-na
Topala, dl. Bondoc, dl.Fratila, dl.Enache), amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu 12 voturi pentru
(d-na Albu, dl.Bondoc, d-na Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala,
dl.Dima, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, dl.Minea, dl.Ionita) si 5 abtineri (d-na Petrovici,
d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Dragomir, dl.Candea).

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
darea in administrare Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei
Centrale Agroalimentare Campina a imobilului - Corp C2, in suprafata de
Sc=328,00 m.p. si Sc desf.=711,00 m.p., situat m Municipiul Campina,
str.Republicii, nr.l6A.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mentioneaza ca s-a realizat Corpul C2 al Pietei Centrale
Agroalimentare, care a fost predat Municipiului Campina, in baza procesului - verbal
de predare - primire, din data de 20 martie 2018.

In baza H.C.L. nr.l02/28 iunie 2018 a fost actualizat inventarul bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al Municipiului Campina, prin introducerea imobilului -
Corp C2 in acest act administrativ.

Documentatia tehnica de cadastru a fost inregistrata la Biroul de cadastru si
publicitate imobiliara, iar Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei
Centrale Agroalimentare Campina solicita sprijinul autoritatilor locale in sensul
urgentarii procedurii de dare in administrare a Corpului C2, motivat de faptul ca
pentru acest imobil nu se pot incheia noi contracte de inchiriere, pana cand constructia
nu este data/ primita in administrare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Punctul nr.5 din proiectul ordinii de zi - proiect de hotarare privind
aprobarea organigramei si a statului de funcfii al Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Campina, precum si cele ale institutiilor cu sau fara
personalitate juridica din subordinea Consiliului Local, a fost retras.

Se trece la discutarea punctului nr.6 de pe ordinea de zi - proiect de hotarare
privind aprobarea Organigramei si a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie
Voila Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca o sa citeasca din expunerea de motive: "Consiliul local
exercita urmatoarele categorii de atribu{ii:

a) atribu^ii privind organizarea $i func^ionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale institupilor $i serviciilor publice de interes local $i ale societa^ilor
comerciale $i regiilor autonome de interes local". In acest caz, Spitalul Voila se
incadreaza intr-un serviciu public de interes local, desi mai vin pacienti din alte
localitati si din alte judete, iar la nivel national nu este bine gestionata aceasta
problema. Gestionarea spitalului, atunci cand este vorba de cheltuieli (investitii si
intretinere), pica doar in sarcina Consiliului local Campina".

"in exercitarea atribu{iilor prevazute la art.36, alin.(2), lit.a), Consiliul local:

b) aproba, in condi|iile legii, la propunerea primarului, infiin|area, organizarea si
statul de funcJii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu^iilor si serviciilor
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publice de interes local, precum $i reorganizarea $i statul de func^ii ale regiilor
autonome de interes local".

Adoptarea prezentului proiect de hotarare se realizeaza ca urmare a completarii
structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila prin introducerea in cadrul
Ambulatoriului integrat a unui cabinet de recuperare, medicina fizica si balneologie,
pentru care a fost obtinut avizul Ministerului Sanatatii - Directia Management $i
Structuri Sanitare.

Presedintele sedintei, dl.Dima, precizeaza ca d-na consilier Lupu nu a votat la
punctele nr.l si nr.2 din ordinea de zi si, de asemenea, nu voteaza nici la pct.6 si pct.7.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si
este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na consilier Lupu nu a votat).

Urmatorul punct de pe ordinea de zi (nr.7) este proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantuIui ConsiliuIui local in Comisia de concurs/examen la
concursul organizat pentru ocuparea functiilor vacante de Sef sectia a-II-a -
Psihiatrie acuti, Sef sectia a-VII-a - Psihiatrie cronici si Sef sectia a-VIII-a -
Sanatoriala psihiatrie pediatrica la Spitalul de Psihiatrie Voila Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mentioneaza ca a avut discutii cu juristii din cadrul primariei si cu
d-na secretar Moldoveanu privind desemnarea unui reprezentant de catre Consiliul
local sau de catre primar pentru participarea la comisia de concurs.

In fmal, concluzia a fost ca pentru functii de conducere in spital reprezentantul
trebuie sa fie numit de catre Consiliul local, iar pentru functiile de medici, fara functie
de conducere, reprezentantul poate fi desemnat de primar.

Ca urmare, a initiat proiectul de hotarare, in conformitate cu prevederile Anexei
la Ordinul nr.l406/2006 si propune desemnarea unui reprezentant al autoritatii locale,
apartinand ConsiliuIui local (competenta apartine ConsiliuIui local si conform O.U.G.
nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de
Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale).

Dl.Enache il propune pe dl.Cercel Lucian - Adrian.
Dl.Dima il propune pe dl.Candea Costantin.
D1. Pitigoi il propune pe dl.Petrescu Ioan.

Se ia o pauza pentru completarea buletinelor de vot cu urmatoarele propuneri:
dl.Cercel Lucian - Adrian, dl.Candea Costantin, dl.Petrescu Ioan.

Comisia de validare a ConsiliuIui local al Municipiului Campina a procedat, in
prezenta consilierilor locali, la verificarea urnei. Se trece la procedura de votare, fiind
inmanate consilierilor buletinele de vot. Pe fiecare buletin de vot sunt mentionate
numele celor trei consilieri propusi. Modalitatea de vot este urmatoarea: in dreptul
fiecarei propuneri de pe buletinul de vot se mentioneaza "DA"sau "NU". Dl.consilier
Enache mentioneaza ca nu a primit buletin de vot. I se inmaneaza un buletin de vot si
se voteaza, prin introducerea buletinelor in urna. Inainte de a fi desfacute buletinele de
vot sunt numarate de catre presedintele comisiei de validare - d-na Clinciu, acestea
fiind in numar de 17 buletine. Se reia procedura de completare a buletinelor de vot,
acestea fiind inmanate personal de catre presedintele Comisiei de validare fiecarui
consilier, in ordine alfabetica. Se trece la procedura efectiva de vot, care s-a derulat
fara evenimente.



Comisia de validare se retrage pentru a proceda la numararea buletinelor de vot.
In urma verificarilor s-a constatat ca din numarul de 16 buletine de vot intrebuintate
toate au fost valabile. D-na consilier Lupu Livia nu a votat.

Rezultatul votului este urmatorul:
- dl.Cercel Lucian - Adrian - 8 voturi;
- dl.Candea Costantin - 6 voturi pentru;
- dl.Petrescu Ioan - 2 voturi pentru.
Dl.Cercel Lucian va fi membru m Comisia de concurs, la concursul organizat

pentru ocuparea functiilor vacante de Sef sectia a-II-a - Psihiatrie acuti, Sef sectia
a-VII-a - Psihiatrie cronici si Sef sectia a-VIII-a - Sanatoriala psihiatrie pediatrica la
Spitalul de Psihiatrie Voila Campina.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
16 voturi pentru (d-na consilier Lupu nu a votat).

Punctul nr.8 din proiectul ordinii de zi - proiect de hotarare privind numirea
reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Campina m Consiliile de
administratie sj in Comisiile pentru evaluarea sj asigurarea calitafii din unita(ile
de mvatamant preuniversitar din Municipiul Campina pentru anul scolar 2018 -
2019, a fost retras.

Urmatorul punct (nr.9) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
acordarea burseIor de excelenta - "Bursele Municipiului Campina", pentru elevii
din unitatile de invatamant liceal din Municipiul Campina, pentru anul scolar
2018-2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Albu Elena si dl.Bondoc Viorel
Gheorghe - consilieri locali.

Proiectul este sustinut de d-na Albu, care mentioneaza ca bursele de excelenta
sunt instituite de 9 ani, singura noutate fiind aceia ca bursele anuale se calculeaza dupa
metodologia aplicabila, adica in functie de numarul elevilor din fiecare unitate de
mvatamant care au promovat examenul de bacalaureat. in acest an, aceste burse nu se
mai cumuleaza cu bursele aprobate prin Ordinul nr.5576/2011, elevul putand sa opteze
pentru cea mai avantajoasa bursa.

Cuantumul bursei este de 250 lei/luna si se acorda pe intreg anul scolar.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
Punctul nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea

modificarii si compIetarii Anexelor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.lll/26 iulie 2018
referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susJinerea fmanciara a unor
manifestari culturale, artistice, sportive sJ educative organizate de Consiliul local,
m anul 2018.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate sanatate,
cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism,

Ia cuvantul dl.Fratila, care precizeaza ca in urma realizarii unor economii in
cadrul manifestarilor culturale organizate de Casa Tineretului, in valoare de 6.700 lei,
suma respectiva va fi redistribuita la "Serbarile toamnei si Hora prahoveana".

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
actualizarea limitelor si suprafetelor pentru imobilul - teren, apartinand
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domeniuIui privat al Municipiului Campina, B-dul Carol I, nr.78 (fost nr.ll4),
Nr.cadastral provizoriu 308 si CF 112.

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

Ia cuvantul d-na consilier Lupu, care mentioneaza ca proiectul se refera la sediul
bancii Banc Post S.A. fiind necesara refacerea lucrarii tehnice de cadastru (din
masuratori a rezultat ca in loc de 700,00 m.p. o suprafata de 502,00 m.p.).

Proprietarul cladirii a depus o cerere la Primaria Municipiului Campina prin
care si-a exprimat acordul in vederea intocmirii documentatiei cadastrale.

Dl.Dima face cunoscut faptul ca cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului
de hotarare este de 2/3 din numarul total al consilierilor locali in functie.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Punctul nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 5.000,00 m.p., situat in Municipiul Campina, De 604/1, Tarla 21,
Parcela P620.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
finante, programe fmantare europeana, administrarea domeniuIui public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Frincu care precizeaza ca proiectul se refera la terenul
in suprafata de 5.000 m.p., situat in Municipiul Campina. Proiectul are la baza
solicitarea S.C. Floricon, care doreste ca acest teren sa fie atestat la domeniul privat al
Municipiului Campina, in vederea cumpararii acestuia, urmand a fi utilizat pentru
extinderea statiei de transfer care este inclusa in proiectul Sistemul de Management
Integral al Deseurilor pentru Judetul Prahova.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l3) este proiect de hotarare privind schimbarea
destinatiei imobilelor - terenuri, (lotul nr.l - S=4.530,00 m.p. si lotul nr.2 -
S=4.081,00 m.p), situate in incinta Colegiului Tehnic "Constantin Istrati", din
Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.45.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.consilier Ionita Daniel, care
precizeaza ca proiectul se refera la acceptul Consiliului local pentru schimbarea
destinatiei a doua terenuri, care, in prezent, sunt date in administrarea Colegiului
Tehnic "Constantin Istrati" si ar dori sa fie preluate in ideea de a se construi o sala
polivalenta.

A observat ca a fost un amendament la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului, in ceea ce priveste oportunitatea sau neoportunitatea construirii pe terenul
respectiv a unei sali polivalente.

Reaminteste faptul ca anul trecut, m proiectul de hotarare privind bugetul a fost
introdus un punct pentru o sala a sportului, sa se caute un teren. Timp de un an de zile
nu s-a gasit niciun spatiu.

A incercat sa promoveze un proiect pentru un alt teren, cu o alta suprafata, situat
in aceeasi zona ^roiect realizat de un arhitect campinean). A discutat cu cei din
consiliul de administratie al Colegiului Tehnic C.I. Istrat, iar acestia au spus ca nu sunt
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de acord cu demolarea cladirii unde se afla clubul d-lui Pavel. Atunci a discutat din
nou cu arhitectul pentru gasirea unei solutii, pentru amplasarea unei sali polivalente.

Dupa primirea unui punct de vedere, a prezentat proiectul celor trei partide (a
discutat atat cu dl.primar, cat si cu dl.viceprimar, dar si cu cei de la PSD) si a solicitat
un acord de principiu.

Pentru ca cei de la colegiu nu mai au nevoie de teren, prin proiectul de hotarare
se doreste luarea terenului in administrare.

Dl.Pitigoi spune ca au avut loc discutii, atat cu dl.primar cat si cu dl.Ionita si in
principiu sunt de acord cu realizarea obiectivului de investitie respectiv, fapt pentru
care, in buget s-a deschis o pozitie si s-a alocat o suma de bani.

De aici in colo, cine este proiectantul, trebuie data lucrarea pe SEAP, consultare
publica, raman discutii care nu se pot regla in cadrul acestei sedinte.

Dl.primar este de acord cu initiativa d-lui consilier Ionita, de a se construi o sala
de sport. Din discutiile cu colegii dumnealui a reesit o idee foarte interesanta si anume,
ca in curtea Caminului Petrol mai exista o sala de sport (fost atelier scoala), ocupata in
prezent de Clubul Scolar Sportiv, neamenajata, improvizata intr-un atelier scoala. Mai
sunt si alte cladiri care trebuie reamenajate.

In discutiile respective s-a avansat ideea de a se demola cladirile existente,
inclusiv sala de sport improvizata si sa se construiasca pe un teren mult mai mare o
sala de sport, iar parcarea alaturata va fi mult mai mare. Parcarea exista, dar cea
propusa se prelungea catre bazinul de inot si ar fi creat probleme in momentul in care
putea fi utilizata in afara programului bazinului de inot.

Dl.Ionita precizeaza ca a vorbit de cladirea unde isi desfasoara activitatea
dl.Pavel si care nu poate fi mutat de acolo, pentru ca nu i se poate gasi un alt spatiu
pentru a-si desfasura activitatea. Ca sa se demoleze o cladire o sa fie necesar acceptul
unitatii de invatamant (Consiliul de administratie nu o sa dea acceptul, daca se doreste
sa se demoleze o cladire unde isi desfasoara activitatea dl.Pavel).

In proiectul de hotarare se mentioneaza clar ca in sala respectiva vor avea loc si
activitatii specifice atletismului. Dumnealui crede ca atletii d-lui Pavel se pot antrena
in sala respectiva. Dumnealui nu este specialist si nu poate sa spuna ca sala este mare
sau mica, spune doar ceea ce a mentionat un arhitect, dar nu a spus sa fie ales acel
arhitect. Urmeaza sa se intocmeasca PUD, un concurs de proiecte, iar realizarea
lucrarii o sa fie postata pe SEAP.

Prin proiectul de hotarare se ia un teren in administrare, in contextul in care, cei
din Consiliul de administratie al Colegiului Tehnic C.Istrati au fost de acord cu
schimbarea destinatiei.

Dl.Enache nu stie cat de urgenta ar fi constructia acestei sali de sport
polivalenta, dar stie foarte bine ca la intrarea in Campina sunt suprafete, proprietati,
care nu sunt clarificate. Nu stie daca vreun Guvern vreodata va reusi sa faca ceea ce
s-a zis, ca o sa dea in proprietatea administratiilor locale astfel de terenuri.

Ar fi interesant ca aceasta zona (stadion, grup scolar) sa faca studiul unor
specialisti in probleme urbanistice si sa creeze spatii care sa fie degajate, cu acces
foarte usor, care sa fie placute pentru intrarea in oras.

I se pare ca fragmentarea si urgentarea preluarii acestor terenuri duce intr-un
viitor la un aspect nedorit si nefunctional al acestei parti din oras. in timp ar trebui sa
se preocupe mai mult de acest lucru si sa fie in atentia unor specialisti. Dumnelui nu o
sa fie de acord cu acest proiect de hotarare.
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Dl.Dima, in calitate de membru in Consiliul de administratie al Clubului
Copiilor si-a permis sa intre in mai multe spatii de la grupul scolar. De asemenea,
gradina nu a mai fost intretinuta (sa se taie pomii, sa se coseasca iarba). S-au mandrit,
la un moment dat cu o alee senzoriala in acea incinta, care la ora actuala este decat o
urma din ce a fost. Personalul de acolo s-ar bucura sa preia primaria acel teren pentru a
fi intretinut.

O sala de sport polivalenta ar creea conditii si pentru mutarea clubului sportiv
care are rezultate bune si ar fi si estetic pentru municipiu.

Ramane sa se stabileasca la vot daca se schimba sau nu destinatia suprafetei
situate in incinta Colegiul Tehnic "Constantin Istrati".

Dl.Fratila precizeaza ca, asa cum a mentionat si dl.Ionita, nu s-a gasit o solutie
privind amplasamentul salii de sport, nu s-a discutat ce capacitate s-ar dori sa aiba sala
de sport.

De asemenea, i se reproseaza initiatorului si faptul ca ar fi trebuit sa se discute
mai mult pe aceasta tema, fiind o investitie foarte importanta pentru oras. Dl.Ionita a
precizat ca va face demersuri pentru obtinerea unei fmantari. Daca proiectul de
hotarare va fi adoptat si ministerul va fi de acord, intreaba cine garanteaza ca se va
obtine fmantare si care este valoarea salii de sport.

Dl.Ionita mentioneaza ca salile de sport polivalente din tara au fost facute pe
PNDL, alte fonduri guvernamentale, pe fonduri europene. Anul trecut s-au alocat bani
in buget pentru un studiu de fezabilitate si urma sa se gaseasca un teren. Nu s-a gasit
teren.

Dumnealui a initiat acest proiect de hotarare pentru a le reaminti domnilor
consilieri ca era un angajament facut in campanie. Pentru ca nu s-a gasit un alt teren,
dumnealui a prezentat o varianta. Daca se construieste sala polivalenta, ministerul nu o
sa fie de acord cu demolarea clubului sportiv.

Dupa realizarea salii polivalente si mutarea clubului sportiv, se pot adresa
ministerului, daca pe spatiul clubului se poate face o parcare.

Referitor la costul salii polivalente mentioneaza ca urmeaza sa se realizeze un
studiu de fezabilitate, un plan si licitatia prin SEAP. Nu poate sa dea un raspuns exact.

Dl.Fratila precizeaza ca dl.Ionita nu garanteaza ca va exista o fmantare de la
Guvern, prin PNDL sau prin alta sursa de fmantare. Considera ca daca s-ar fi discutat
mai mult cu membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, poate ar fi
putut sa raspunda la intrebari - ce fel de sala se doreste, unde sa fie amplasata.

Pentru spatiul propus poate mai sunt si alte idei, cum ar fi realizarea unui parc in
zona unde sunt copacii, deschis pentru public. Propune sa se discute mai mult si sa se
revina asupra proiectului, acesta sa fie prezentat intr-o forma mai buna.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la
vot si este respins cu 8 voturi pentru (dl.Dima, d-na Petrovici, d-na Lupu, d-na Frincu,
dl.Petrescu, dl.Candea, dl.Dragomir, dl.Ionita), un vot impotriva (dl.Enache) si
8 abtineri (dl.Pitigoi, d-na Albu, dl.Bondoc, dl.Minea, d-na Clinciu, dl.Fratila,
dl.Cercel, d-ra Topala).

Punctul nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Construire anexa garaj (Sst=311,00
m.p.)", pe teren m suprafata de 311,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Ecaterina Teodoroiu, nr.9A, beneficiari dl.Baltag Peter GabrieI si d-na Baltag
Stefania Roxana.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie $i protec^ia mediului.

Ia cuvantul dl.Enache care precizeaza ca domnul si doamna Baltag doresc sa
construiasca pe terenul respectiv o anexa garaj, motiv pentru care s-a initiat proiectul
de hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Construire imobile colective
P+2, cu spatii comerciale la parter, refacere imprejmuire, alei auto si pietonale
(Sst=702,00 m.p.)", pe teren in suprafata de 702,00 m.p., situat m Municipiul
Campina, Calea Doftanei, nr.ll, beneflciar dl.Baitoiu Ion - Daniel.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie $i protec{ia mediului.

Ia cuvantul dl.Enache care mentioneaza ca dl.Baitoiu Ion doreste sa realizeze
unele constructii - imobile, locuinte colective pe terenul proprietatea dumnealui. Au
fost indeplinite toate prevederile legale privind eliberarea PUD-ului.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Ultimul punct (nr.l6) inscris pe ordinea de zi este mtrebari, interpelari,
diverse.

Dl.Fratila precizeaza ca exista multe puncte nevralgice in localitate din punct de
vedere al urbanismului, esteticii, arhitectural. Pe linga acestea mai este si bustul lui
Nicolae Grigorescu (la BRD), langa care a aparut un tablou electric. Se adreseaza
executivului sa ia masuri si sa nu mai existe acel tablou.

Dl.Enache mentioneaza ca sunt multi copii pe strada cu biciclete si pentru ca se
vorbeste de mult timp pentru rezolvarea acestei probleme, realizarea unei piste de
biciclete, atentioneaza faptul ca acestia merg grupati, pe trotuare si pot produce si
accidente.

Referitor la iluminatul arhitectural, a observat cat de frumos se vede Parcul
Regele Mihai (partial) cand este luminat si scoate in evidenta blocurile din zona.

Biroul de urbanism ar putea sa vina cu o propunere - ce cladiri din centrul
orasului ar putea fi iluminate, astfel incat sa dea un alt aspect orasului.

De asemenea, domnii consilieri sa se gandeasca pentru sezonul urmatorul, la
infiintarea unui traseu care sa deserveasca Parcul Soceram si zona respectiva.

Intersectia din fata restaurantului Oscar sa fie marcata pentru ca se pot intampla
accidente.

Dl.Ionita se refera la Parcul Regele Mihai care este in reconstructie si la
skatepark, precizand ca termenul de executie fmal era 15-20 augusut a.c.

Daca aceste lucrari nu s-au terminat intreaba daca se stie un termen de fmalizare
si daca societatile care le-a realizat plateste penalitati din momentul in care a depasit
termenul de executie. Daca nu se platesc penalitati doreste sa stie de ce - nu sunt
mentionate in contract. Intreaba acest lucru pentru ca a trecut de mai multe ori prin
zona Parcului Regele Mihai si la orele 16,00 nu era nimeni care sa lucreze. Aceleasi
intrebari le are si pentru skatepark.

Ia cuvantul dl.Stoica - locuitor al Municipiul Campina, care precizeaza ca nu
credea ca va fi refuzata executarea unei sali de sport. Atrage atentia domnilor
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consilieri, care, in marea majoritate au facut parte din consiliul local, dupa revolutie,
unii au fost viceprimari, altii primari, sa traga linie si sa vada cate investitii publice
s-au facut in municipiu. In afara de doua sensuri giratorii, o piata, un parc ^os, la
fabrica de ciorapi), un bloc de utilitate publica, nu se pot mandrii, ca municipiu, cu
ceea ce au realizat. Intr-un an de zile se asfalteaza o strada, ca investitie publica, iar
skatepark-ul o sa fie la fel si anul viitor, iar la Parcul Regele Mihai, zilnic sunt maxim
3-4 muncitori.

Intreaba daca cu constructia de langa Lidl (IRA) nu se poate face nimic, terenul
sa fie atribuit primariei si sa se realizeze o sala de sport.

Canalizarea in oras si asfaltarea nu se poate face din cauza societatii Hidro. Este
un cerc vicios.

Dl.Fratila se adreseaza d-lui Stoica - vazand ca dumnealui a inteles ca domnii
consilieri nu doresc sa se realizeze o sala de sport.

Dl.Stoica mentioneaza ca a inteles ca nu se doreste sa se preia un teren pe care
sa se faca o sala de sport.

Antevorbitorul precizeaza ca nu se doreste sa se preia acel teren. Dumnealor
doresc sa se preia un teren unde se poate realiza o sala de sport adevarata. Asa cum i-a
spus si d-lui Ionita, trebuie sa existe un dialog comun si sa fie ales un loc pentru o sala
de sport adevarata, utila, cu parcari.

O sa preia aceasta problema si maxim intr-o luna - doua o sa vina cu o solutie.
Dl.primar o sa raspunda la o parte din problemele ridicate, iar pentru alte

probleme ii roaga pe colegii din primarie sa le preia:
- in ceea ce priveste cutia de langa bustul lui Nicolae Grigorescu - este un

confet electric, montat de cei care au realizat semaforizarea. O sa discute cu d-na
Oprescu ca acesta sa fie montat in alta parte, astfel incat sa nu mai deranjeze;

- in legatura cu cladirile centrale (dl.Enache are intotdeauna initiative
catre un oras european), o roaga pe d-na Staicu sa faca o lista cu operatorul care se
ocupa de service-ul instalatiilor electrice si sa se vada ce cladiri pot fi iluminate
monumental (cum sunt iluminate monumetal - primaria, Muzeul B.P.Hasdeu, la Casa
Tineretului bustul lui Aurel Vlaicu si sonda alaturata);

- intersectia din fata restaurantului Oscar - trebuie discutat cu Politia
rutiera pentru a fi clarificat transportul in acea intersectie;

- Parcul Regele Mihai si skatepark - o lucrare de reparatii si o lucrare de
investitii. Ambele lucrari au termenul de executie, din contract, expirat. Au solicitat
prelungirea termenului de executie pentru ca luna iulie a fost ploioasa.

Daca la skatepark s-a aprobat prelungirea termenului cu 20 de zile, la Parcul
Regele Mihai I nu a retinut care a fost perioada, trebuie sa se discute. S-a solicitat o
analiza de la ILMH pentru starea vremii pentru luna iulie si o sa se vada cat se mai
prelungeste contractul. Lucrarile nu merg cum ar trebui si executivul are discutii
frecvent cu administratorii firmelor, mai ales cu cel de la Parcul Regele Mihai I, care
nu lucreaza asa cum trebuie, nu a adus granitul - cantitatile si grosimea necesara,
propunand unele modificari ale documentatiei. Cu siguranta li se vor percepe acestor
firnie penalitati pentru perioadele care depasesc termenul din contract. Aceasta este
situatia, nu au ce sa le faca, decat sa le acorde penalitati, conform legii. Sunt
nemultumiti de acest lucru, lucrarea de la soldat trebuia sa se termine pe 24-25 august
a.c. si credea ca atunci cand vor avea loc "Serbarile toamnei" va exista un pasaj
pietonal nou, cu o fantana arteziana moderna si cetatenii vor fi foarte multumiti.
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Nu este vina primariei, administratorul lucrarii invoca lipsa fortei de munca,
faptul ca la proiect sunt anumite probleme.

- nu este de acord cu interventia d-lui Stoica, pentru ca este de multi ani in
conducerea primariei si daca acesta a enumerat doar o parte din realizari, poate sa
continue dumnealui cu ce nu s-a enumerat: pasajul Calea Daciei - cea mai importanta
investitie, de aprox. 6 milioane euro, Piata Centrala Agroalimentara, Scoala Centrala,
sala de sport a Colegiului National "Nicolae Grigorescu" care a fost realizata in
mandatul d-lui Gheorghe Tudor, Policlinica - Ambulatoriu, care este o cladire noua,
cu toate dotarile noi, inclusiv aparatura, spitalul este renovat aproape in totalitate, cu
exceptia sectiei blocului operator si ATI.

De asemenea, multi ani s-au facut lucrari de asfaltare intense, astfel incat
aproape toate strazile Municipiului Campina au fost reasfaltate sau asfaltate. Nu stie
daca mai este vreo strada neasfaltata, iar de reasfaltat sunt Calea Doftanei, Bobilna,
Voila, iar lipsa canalizarii nu apartine primariei. Urmeaza ca str.Bobilna sa fie
inceputa ca lucrare de investitie.

Mai sunt si alte lucrari realizate - Lacul Curiacul, Lacul Bisericii, B-dul
Culturii. Daca dl.Stoica nu il crede, il roaga sa viziteze alte localitati din jurul
Municipiului Campina, sa compare investitiile din Campina cu investitiile din alte
localitati si apoi sa vina sa spuna cum este asfaltul, cum sunt investitiile, cum este
ambulatoriul, salile de sport. Considera ca s-au realizat multe lucruri in ultimele
mandate si toate consiliile locale au vrut sa faca acest lucru.

Dl.primar ii invita pe domnii consilieri, marti, la ora 11,00, la Muzeul Memorial
Iulia Hasdeu, unde se va semna contractul de fmantare pentru un proiect cu fonduri
europene, fmantat prin POR, 2014-2020. Este un proiect important, de reabilitare,
restaurare, dotare a Muzeului Iulia Hasdeu. Va fi prezent dl.director al Agentiei de
Dezvoltare Regionale - dl.Musat, iar presa va fi invitata (in felul acesta va fi si un
raspuns la intrebarea unor ziaristi ridicata cu privire la proiectele cu fmantare
europeana).

Se semneaza acest contract, va urma si contractul pentru reabilitarea termica a
blocului de pe str.Victoriei si alte contracte daca se va castiga fmantare, fiind evaluate
pozitiv, administrativ, tehnic si economic. Este un eveniment important, pentru ca
acest contract are o valoare foarte mare si spera ca dupa evaluarea muzeului, asa cum
spunea si d-na muzeograf coordonator, d-na dir.Tabacu Jenica (care a propus lucrarile
de reabilitare, modernizare), va fi cel mai modern muzeu din Romania sau macar din
judetul Prahova.

Anunta ca miercuri, 5 septembrie 2018, se va opri apa in Municipiul Campina,
pentru ca se vor face doua lucrari importante la reteaua de apa introdusa de curand pe
Ecaterina Teodoroiu, Calea Doftanei si Aleea Ulmet.

Dl.Fratila il invita public pe dl.Ionita, ca pana luna viitoare, comisiile de
specialitate din care dumnealor fac parte (Comisia administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul si Comisia sanatate, cultura, invatamant) sa gaseasca o alta locatie
pentru sala de sport, astfel incat sa i se dea posibilitatea d-lui Ionita sa obtina
aprobarile de la minister si inclusiv fmantare.

Dl.Dragomir crede ca toti isi doresc realizarea unei sali de sport in Campina.
Reaminteste ca in urma cu 2-3 ani cand s-a transmis la Ministerul Apararii, ce se
doreste sa se faca cu terenul de la unitatea militara, toti consilierii au votat pentru
realizarea unei baze sportive (cu sala polivalenta). Nu era nicio problema ca se prelua
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terenul de la Colegiul Tehnic C.Istrati. Trebuia sa se tina cont ca exista o sansa, pentru
ca cu bani din bugetul propriu nu o sa se reuseasca niciodata sa se faca o sala. Domnii
consilieri pot sa se uite la sala de sport de la Cornu, de la Blejoi.

Sa gaseasca cu totii un alt teren si sa se dea posibilitatea obtinerii unei fmantari
in vederea realizarii unei sali de sport.

Referitor la investitii, precizeaza ca este luna august 2018 si vor discuta de
Parcul Regele Mihai I, anul viitor, in luna iulie. Sunt sute de metri patrati de indepartat
pe unde sunt terasele si care nu au fost indepartate; nu s-a pus pana acum nicio placa
de granit si, de asemenea, aveau posibilitatea cu amenajarile din zona verde sa faca
terasele si sa se vada ca avanseaza. Indiferent cu cat li se prelungeste contractul, o sa
abandoneze lucrarea si o sa se mceapa cu justitie, evaluare, cat s-a realizat din lucrare,
reluare licitatie.

Dl.Candea intreaba daca nu se poate lua in calcul teren pentru sala si un
complex sportiv, Satul de Vacanta.

Dl.Dragomir spune ca idea este sa se preia terenul de la Satul de vacanta.
Dl.Dima se adreseaza d-lui Stoica, referinduse-se la cinematograf - a fost o

perioada cand s-a incercat aducerea unei firme cu tehnologie destul de avansata pentru
filme 3 D. In sala a fost dumnealui si inca vreo sase persoane. Din acest punct de
vedere nu ii poate invinovatii pe cei din administratie, ci pe campinenii care prefera sa
mearga la mall decat sa vina la cinematograf la Campina.

Referitor la strand exista exigente si din punct de vedere legislativ si din punct
de vedere al protectiei sanitare, care nu mai pot fi indeplinite la ora actuala de bazinele
pe care le avem disponibile. Surse de fmantare nu sunt.

Ii invita pe toti cei prezenti in sala, sambata, 1 septembrie a.c., ora 12,30, la
Casa de Cultura "Geo Bogza", unde va avea loc vernisajul unei expozitii de pictura si
arta vestimentara, marca Simona Pascale. Dumnealui a vazut cateva creatii ale d-nei
respective, care a expus si in strainatate. Garanteaza ca vor avea de vazut ceva
deosebit.

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

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

Presedinte de
Consilier

dl.Dima

Secretarul Municipiului
Campina,

jr.Mo$oveanti /pUena

Intocmit,
ec.Balan Layinia

Ior^ache Gaoriela

edit.I.G.
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