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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 25 septembrie 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc sedin{a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.708/20 septembrie
2018 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin|ei au fost conduse de dl.consilier Duran Andrei, la ele fiind
prezen{i 17 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: d-na consilier Petrovici
Mihaela si dl.consilier Dragomir Ion).

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 Tudorache Alice - Director Directia economica din cadrul Primariei
Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef Compartiment buget, fmante,
contabilitate, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si taxe, d-na Oprescu Eliza -
Director executiv investitii, d-na Ionete Mihaela - Sef Serviciu achizitii publice,
progreame de fmantare, dl.Crijanovschi Grigore - Sef Serviciu administrarea
domeniului public si privat, dl.Anton Iulian - Director executiv juridic, d-na
Caliman Didona - Arhitect Sef, d-ra Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri
Cabinet Primar, dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului
Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum si locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, d-na secretar Moldoveanu Elena supune la vot procesul-verbal
al sedintei ordinare din data de 30 august 2018. Intreaba daca sunt modificari,
completari sau obiectiuni cu privire la cele consemnate. Cu unanimitate de voturi
(17 voturi pentru), procesul - verbal a fost aprobat.

Dl.Duran precizeaza ca rapoartele de specialitate ale comisiilor din cadrul
Consiliului local, pentru toate proiectele de hotarare, sunt favorabile.

D-na Albu, in calitate de presedinte al Comisiei buget, fmante, mentioneaza ca
retrage din proiectul ordinii de zi, pct.9 - proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in suprafata de
25,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.l Mai, nr.l8, Tarla 83, Parcela Cc 887.
S-a constatat ca schita anexata la proiectul de hotarare nu corespunde realitatii din
teren, motiv pentru care retrage proiectul de hotarare.

Dl.primar propune sa se introduca in proiectul ordinii de zi - proiectul de
hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Comisia de
concurs/examen, respectiv in comisia de solutionare a contestatiilor pentru
concursul/examenul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de director
medical, functie specifica comitetului director, la Spitalul Municipal Campina.



Este o propunere venita de curand din partea Spitalului Municipal Campina,
dl.manager al spitalului dorind sa organizeze concursul cat mai repede.

Dl.Duran propune ca proiectul de hotarare sa fie introdus la ultimul punct al
ordinii de zi. Propunerea este supusa la vot si aprobata cu unanimitate de voturi.

In cadrul "Minutul centenarului", ia cuvantul d-na Clinciu Monica care
precizeaza ca spre deosebire de colegii dumneaei din Consiliul local, care au luat
cuvantul si s-au referit la momente si evenimente istorice din 1918, dumneaei
doreste sa prezinte un extras din viata cotidiana a orasului nostru, de acum 100 de
ani:

"La inceputul primului razboi mondial, Campina era un oras industrial in
plina dezvoltare. Avea aproximativ 9.000 de locuitori si datorita existentei marilor
societati din industria petrolului, Steaua Romana si Astra Romana, ca si a altor
numeroase intreprinderi, bugetul local era suficient de mare pentru a permite
modernizarea orasului. O parte importanta a veniturilor urbei noastre provenea din
impozitele platite de Steaua Romana si Astra Romana, care insumau aproximativ
57.000 lei anual. Impozitele locale erau completate cu subventia de la stat de
cca.lOO.OOO lei si cu taxele percepute de primarie din diferite surse: taxe asupra
chiriilor la berarii, cafenele, restaurante si cinematografe, taxe pe caii particularilor
si pe cei ai societatilor comerciale, taxa asupra reprezentatiilor de orice fel, taxa
pentru verificarea masurilor si greutatilor, taxe asupra firmelor de comert,
profesiunilor liberale, vanzarilor de vite, taxa pentru salubritatea orasului.

In perioada mentionata, administratia locala de atunci a contractat un
imprumut de 150.000 lei de la Banca de Credit Roman, bani cu care au fost stinse
datoriile anterioare si s-au realizat doua investitii importante in orasul nostru:
modernizarea drumurilor si extinderea retelei de iluminat public. De asemenea, a
fost continuata lucrarea de introducere a retelei de alimentare cu apa potabila. Per
total, bugetul orasului era, la momentul respectiv, de 360.000 lei. Cheltuielile erau in
principal dobanzile la imprumuturi, plata salariilor angajatilor primariei, subventiile
pentru serviciul sanitar, serviciul religios si pentru politie, asigurarea banilor pentru
repararea drumurilor, salubrizarea orasului si executarea de reparatii si cumpararea
de mobilier pentru cladirea primariei si sediile scolilor.

Inceperea primului razboi mondial a pus mari sarcini in fata primariei, in mod
special Tn momentul in care la sfarsitul lunii noiembrie au venit in oras trupele
germane de ocupatie. Principala grija a primariei era aceea de a asigura
aprovizionarea cu hrana si combustibil a locuitorilor orasului.

Administratia germana a stabilit ratii de alimente, respectiv asigura zilnic
painea si alte cateva produse care se distribuiau doar de catre primarie (carne, zahar
si orez). Ratia de paine era completata cu ratia de carne: cantitatea de carne care se
cuvenea la fiecare persoana varstnica in Campina era fixata la 150 grame pe
saptamana. Legumele puteau fi vandute liber pe piata, in special in zilele de
duminica si joi cand era targ saptamanal la Campina. Nu era permisa taierea
pasarilor de curte, deoarece cetatenii dadeau administratiei militare o cota de oua
care luau drumul Germaniei. Au fost introduse atunci si altfel de restrictii: era
interzisa orice fel de corespondenta, circulatia pe strazi era permisa doar pana la ora
21^^, tinerii pana la 17 ani nu puteau sa circule neinsotiti decat pana la ora 19 .
Orice fel de publicatii, cu exceptia comunicatelor oficiale, au fost interzise.



Primaria era raspunzatoare de mentinerea linistii si disciplinei in localurile
publice, iar cafenelele, restaurantelele si berariile aveau program pana la miezul
noptii si erau frecventate in special de soldatii germani".

Informatiile prezentate au fost din Anuarul Societatii de $timte Istorice din
Romania, Filiala Campina.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile aduse, acesta fiind
aprobat cu 17 voturi.

Se trece la discutarea punctelor mscrise pe ordinea de zi, primul punct fiind -
proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
MunicipiuIui Campina $i aprobarea rectificarii bugetelor ordonatoriIor ter{iari
de credite, pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mentioneaza ca rectificarea bugetara pe care o sa o prezinte are loc
ca urmare a:

- Deciziei D.G.F.P. Ploiesti nr.4613/11.09.2018, prin care se comunica "Fisa
cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018 cu
repartizare pe trimestre".

- solicitarilor ordonatoriIor tertiari de credite in vederea realocarii de credite
bugetare pe articole si alineate la bugetul de venituri proprii si subventii pentru
acoperirea cheltuielilor de capital;

- solicitarilor ordonatoriIor tertiari de credite in vederea suplimentarii/
diminuarii si a redistribuirii creditelor bugetare pe articole si alineate la bugetului
local si bugetul de venituri proprii si subventii pentru acoperirea cheltuielilor cu
bunuri si servicii;

- solicitarilor de redistribuire si suplimentare de credite bugetare intre articole
si alineate in cadrul bugetului local aprobat si propus de catre ordonatorul principal
de credite.

Referitor la venituri, conform Deciziei D.G.R.F.P. Prahova propune majorarea
veniturilor cu 5.733,00 mii lei, la indicatorul 04.02.01 - cote defalcate din impozitul
pe venit; de asemenea, propune majorarea cu 129,00 mii lei - sume defalcate din
T.V.A. pentru fmantarea cheltuielilor descentralizate, dupa cum urmeaza:

- drepturi asistenti persoane cu handicap grav sau indemnizatii lunare -
se majoreaza cu suma de 99,00 mii lei;

- drepturi copii cu cerinte educationale speciale - se majoreaza cu suma
de 30,00 mii lei;

- se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei la indicatorul 07.03 - Taxa
judiciara de timbru - ca urmare a incasarii;

- se majoreaza cu suma de 50,00 mii lei - Alte venituri din concesiuni
si inchirieri - ca urmare a incasarii;

- se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la indicatorul 33.08. -
Venituri din prestari de servicii - ca urmare a incasarilor;

- se diminueaza cu suma de 5.740,45 mii lei la indicatorul 36.50 - Alte
venituri - ca urmare a majorarii veniturilor conform fisei cu indicatori;

- se majoreaza cu suma de 38,90 mii lei la indicatorul 37.01 - Donatii
si sponsorizari - ca urmare a incasarii;

- se majoreaza cu suma de 7,93 mii lei la indicatorul 39.03 - Venituri
din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului - ca urmare a incasarii;
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- se majoreaza cu suma de 96,67 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;

- se aloca suma de 163,00 mii lei la indicatorul 48.02 - Sume primite de
la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefmantari.

- la cheltuieli, in cadrul sectiunii de functionare vorbitorul spune ca nu o sa
mai reia toate micile modificari de sume pe care le-a propus, ci doar sumele mai
importante, cum sunt:

La Cap. 51.02 - "Autoritati publice", propune:
- suplimentarea cu suma de -76,09 mii lei, ca urniare a incasarii

concediilor medicale de ordonatorii tertiari de credite (unitati de i0v^tamant) la titlul
85.01. - ,,Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curenj:";

- la Cap.70.02 - "Alte servicii in domeniile locuintelo(, serviciilor si
dezvoltarii comunale", propune:

- suplimentarea cu suma de 83,45 mii lei pentru acoperJrea cheltuielilor
de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare: pentru energie electrica cu
suma de 35,00 mii lei si alte bunuri pentru intretinere si functionare cu suma de
48,45 mii lei;

- diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la cheltuieli cu reparatii curente
in vederea realocarii la capitolul 84.02 ,,Transporturi".

- la Cap.74.02. - "Protectia mediului", propune suplimentarea cu suma de
365,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de salubritate ;

- la Cap.84.02. - "Transporturi", propune realocarea sumei de 100,00 mii lei
pentru acoperirea cheltuielilor de reparatii curente de la capitolul 70.50 ,,Alte
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale".

- la Cap.87.02. - "Alte actiuni economice", propune suplimentarea cu suma
de 50,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor (cu T.V.A. pentru activitati
economice).

In cadrul sectiunii de dezvoltare:
- la Cap. 51.02 - "Autoritati publice", propune:

- redistribuirea sumei de 90,00 mii lei de la obiectivul de investitii
"Resurse integrate pentru o dezvoltare locala sustenabila", la obiectivul de investitii
,,Sistem informatic integrat la nivelul primariei".

S-a propus revenirea cu suma respectiva la titlul initial pentru ca nu a mai fost
timp sa se realizeze proiectul "Resurse integrate pentru o dezvoltare locala
sustenabila", acesta fiind un proiect cu fonduri europene. Trebuia s5 existe o suma
pentru consultanta, nu a mai fost timp, motiv pentru care s-a propus revenirea la
pozitia ,,Sistem informatic integrat la nivelul primariei", suma cu care se poate
achizitiona un modul sau doua module (serviciul contabilitate doreste sa
achizitioneze un soft, dar si pentru cheltuieli de personal si alte capitdle).

Pentru achizitionare trebuie sa se foloseasca fonduri din venituri proprii, asa
cum a propus.

La Cap.70.02 - "Alte servicii in domeniile locuintelor^ serviciilor si
dezvoltarii comunale", propune majorarea valorii aprobate de 1.47^,78 mii lei, cu
suma de 206,00 mii lei la obiectivul de investitii ,,Reabilitare Parc situat in B-dul
Carol I (Soldat)", valoarea fmala fiind de 1.682,78 mii lei.



Aceasta majorare (pe care o poate explica mai bine dl.Crijanpvschi) apare in
urma unor propuneri de modificare a proiectului, propuse de executant si sustinute
de proiectant, dar si a unor propuneri din partea unor cetateni si a unor societati
comerciale care locuiesc sau au sediul in zona.

Propune diminuarea valorii aprobate de 50,00 mii lei, cu sumade 45,00 mii lei
la obiectivul de investitii ,,Iluminat str.Podului" si cu aceeasi suma la ,,Iluminat
str.Drumul Taberei".

A propus aceste modificari pentru ca nu se mai incearca sa se realizeze
iluminatul public pe cele doua strazi cu fonduri proprii, ci realiz&rea lucrarii cu
fonduri europene, in cadrul lucrarii "Reabilitare sistem de iluminat $ublic", care are
schimbarea becurilor, lampilor, in tot municipiul si extinderea ilurninatului pe cele
doua strazi.

Alte propuneri sunt:
- diminuarea cu suma de 21,00 mii lei la obiectivul de investitii ,,Concurs de

solutii pentru realizarea monumentului in parcul Soldat - Ansarnblul Trei Panouri
Votive", considerand ca suma de 179,00 mii lei este suficienta pentru realizarea
concursului;

- majorarea cu suma de 50,00 mii lei, a sumei de 50,00 mii lei, la obiectivul de
investitii ,,Imbunatatirea infrastructurii educationale prin constrmrea unei gradinite
in Municipiul Campina", tinand cont ca mai trebuie sa se intocmeasca alte
documente pentru realizarea proiectului. Este un proiect cu fonduri e^ropene, pe care
Consiliul local l-a aprobat intr-o sedinta anterioara si spera sa aiba ^ucces avand in
vedere ca nu sunt foarte multe proiecte depuse pentru realizarea unei noi gradinite;

- diminuarea valorii aprobate de 75,00 mii lei cu suma de 05,00 mii lei la
obiectivul de investitii ,,SF construire de locuinte sociale peritru persoanele
defavorizate din Municipiul Campina, conform SDL aprobata", av^nd in vedere ca
inca nu exista cadru legal aprobat pentru depunerea si sustinerea ^nor proiecte de
catre membrii GAL;

- propune diminuarea valorii aprobate de 90,00 mii lei cu suma de 50,00 mii
lei la obiectivul de investitii ,,Studiu de oportunitate Parc industrial"| valoarea fmala
fiind de 40,00 mii lei, considerand ca se poate realiza un SF pdntru acest parc
industrial. Face un apel la domnii consilieri pentru identificarea unei societatii care
poate sa intocmeasca un astfel de studiu de oportunitate.

- majorarea valorii aprobate de 68,00 mii lei cu suma de 27,00 mii lei, la
obiectivul de investitii ,,Centrale termice unitati de invatamant, grad|nite si punctele
de lucru ale Primariei Municipiului Campina".

La Cap. 84.02 - "Transporturi", propune:
- diminuarea valorii aprobata de 50,00 mii lei cu suma de 27,00 mii lei la

obiectivul de investitii ,,Reabilitare soseaua Paltinu", valoarea finala fiind de 23,00
mii lei. Valorile prezentate pentru reabilitare se pot referi doar la executarea unor
documentatii. Spera ca o sa fie de acord Consiliul Judetean sa se semneze un
parteneriat pentru reabilitarea Soselei Paltinu. Este vorba de o sumS mare si avand
in vedere ca trei sferturi se afla in extravilan, in primul rand Consiliul Judetean ar
trebui sa investeasca proportional cu suma amintita, iar Primaria Campina cu un
sfert.

- diminuarea valorii aprobate de 20,00 mii lei, cu suma de 20,00 mii lei la
obiectivul de investitii ,,SF amenajare trotuare si scuaruri str.Siretului si



str.Prutului", avand in vedere ca exista probleme de stabilire; a proprietatii,
vecinatatii, in acea zona.

- diminuarea valorii aprobate de 10,00 mii lei, cu suma de 10,00 mii lei la
obiectivul de investitii ,,SF parcare si acces cabinet medical din strada Grivitei
nr.2", deoarece terenul nu se afla in domeniul public sau privatal Municipiului
Campina.
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In cadrul ordonatorilor tertiari s-a solicitat rectificare bugetara de catre:
- Spitalul de Psihiatrie Voila Campina - solicita rectificare de| buget in sensul

realocarii de sume pentru: masini de spalat rufe supercentrifugata, abarat gimnastica
multifunctional, banda de alergat, care se pot achizitiona cu sume eponomisite de la
cheltuieli de capital.

La unele unitati scolare sunt sume mici si o sa le reaminteascape cele cu sume
mai mari:

- pentru Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati", MunicipiulC&mpina propune
rectificarea bugetului in vederea suplimentarii bugetului aprobat c4 suma de 12,00
mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii. Sunt unele scoli la care cbstul pe elev nu
asigura salariile si cheltuielile de intretinere, motiv pentru care maivin cu solicitari
pentru fonduri suplimentare. Liceul are o suprafata foarte mare, ch$ltuie multi bani
pentru intretinere si astfel nu le ajung bani pentru costul/elev.

De asemenea, se suplimenteaza cu suma de 6,68 mii lei pentfu drepturi copii
cu cerinte educationale speciale.

Sumele sunt primite de la Directia de Finante Publice, acest^a urmand sa fie
adaugate la bugetul fiecarei unitati scolare, fiind necesare pentru bugetul fiecarei
unitati scolare.

- pentru Liceul Tehnologic Mecanic, propune suplimentar0a bugetului cu
suma de 12,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii (paza) si dimtnuarea cu suma
de 6,00 mii lei, pentru drepturi copii cu cerinte educationale.

Se pare ca la unele unitati scolare sumele alocate pentru servicii de paza sunt
depasite pentru ca au angajat agenti de paza, cu tarife superioare, fata de tarifele de
la primarie cu agentii de paza, tarife obtinute in urma unor achizitii publice.

Pentru anul viitor ar trebui atentionate unitatile scolare sa se limiteze la
sumele pe care Consiliul local le aloca pentru serviciile de paza, mergand cu aceleasi
tarife pe care le are si primaria, sau daca nu, sa gaseasca fonduri $xtrabugetare cu
care sa plateasca diferenta.

- Gradini^a cu program prelungit nr.9, Municipiul C&n^pina - solicita
rectificare de buget in vederea suplimentarii bugetului aprobat cu sujna de 50,00 mii
lei la cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Gradini{a cu program prelungit $i program normal ^Iulia Ha$deu",
Municipiul Campina - solicita rectificare de buget in vederea suplimentarii bugetului
aprobat cu suma de 19,00 mii lei, la cheltuieli cu bunuri si servicii.

Dl.consilier Enache se refera la Cap.51.02 - Autoritati puJ3lice, Sectiunea
cheltuieli, precizand ca se mentioneaza - " Se suplimenteaza cu sunia de -76,09 mii
lei, ca urmare a incasarii concediilor medicale de ordonatorii te^tiari de credite
(unitati de invatamant) la titlul 85.01(...)". Cand se spune, se suplinjenteaza, te duci
cu gandul la semnul plus (matematic). Daca este semnul minus ar fi jrebuit sa fie "se
diminueaza". Doreste o explicatie contabila.



Raspunde d-na Tudorache Alice, mentionand ca, conform pre'
nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri fmanciare in dome:iiul bugetar, cu
modificarile si completarile ulterioare, se fac urmatoarele precizari:

ederilor O.U.G.

"sumele care se
restituie in anul trecut, provenite din fmantarea bugetara a aniloJ" precedenti, se
aproba in bugetele locale, fara afectarea echilibrului bugetar, astfel: c|u semnul minus
la capitolele si paragrafele de cheltuieli bugetare din care au fost ^fectuate plati in
anii precedenti" - titlul 85, art.58.01 - "Plati efectuate in ann' precedenti si
recuperate in anul curent".

Dl.Ionita se refera la suplimentarea cu suma de 206.000 lei la barcul la care se
lucreaza, intreband de ce se face aceasta suplimentare.

Ia cuvantul dl.Crijanovschi care precizeaza ca pe parcur^sul desfa^surarii
lucrarilor s-au solicitat unele lucrari din partea locatarilor (si accepta|e de primarie).

Doreste sa prezinte lucrarile care au fost prevazute in proi^ct si care, la o
parte din ele se renunta - suma fiind de 324.145 lei. De asemen^a s-au solicitat
lucrari suplimentare (o platforma, in partea de nord a parcului, la o ^imensiune de 3
m latime, pe 39 m lungime), o treapta, in partea de sus, la terase, 2platforme acces
pentru persoanele cu handicap. In proiectul initial a fost proi^ctata instalatia
electrica, care este subdimensionata 34 - 30 Kw, motiv pentru qare s-a solicitat
suplimentarea instalatiei pentru a se putea organiza manifestari in centrul orasului
(s-a reproiectat la 130 kw). Total suma ce se suplimenteaza - 497.139 lei, diferenta
dintre cele doua sume (lucrari la care s-a remmtat, lucrari ce se suprapun), ajungand
la o suma de 172.994 lei (fara TVA), necesara pentru a putea fmaliza proiectul, cu
solicitarile si aprobarile necesare. Toate lucrarile suplimentate au fo^t reproiectate si
insusite de primarie, proiectant, verificator.

Antevorbitorul precizeaza ca suntem in data de 25 septerbbrie. Lucrarile
trebuiau sa fie gata in luna august. Intreaba daca este normal ca, dupa data
25 septembrie, dupa data de fmalizare, sa se solicite suplimentarea bugetului, cu
lucrari care urmeaza sa fie realizate. Dl.Crijanovschi poate sa spuria un termen de
fmalizare a lucrarilor.
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Dl.Crijanovschi mentioneaza ca s-a emis dispozitie de santie^ in cursul lunii
iulie, dupa care s-a facut reproiectarea, s-a aprobat toata docunientatia (ultima
dispozitie de santier a fost data pentru modificarea instalatiilor electrice,
24.08.2018), a fost avizata si aprobata de dirigintele de santie, s-a fajcut solicitare de
intarziere a lucrarilor din cauza conditiilor meteorologice din luna idlie, s-au aprobat
15 zile suplimentare. La lucrarile suplimentare aprobate se mai a^auga 45 de zile
pentru executia lucrarilor suplimentare, data de fmalizare ar fi 25 octpmbrie a.c.

Dl.Ionita precizeaza ca partea de teren dinspre societatile chmerciale, unde
sunt baruri si terase nu a fost decopertata. Acum se discuta de supliiTientarea sumei,
iar in sedinta de luna trecuta l-a intrebat pe dl.primar care sunt penalitatile pentru
societate ca nu a terminat lucrarea. !n loc sa i se spuna ca penalitatile au inceput sa
curga si care este valoarea acestora, aude ca se suplimenteaza suma cu 206.000 lei.

,̂

Intreaba daca nu cumva suma de 206.000 lei este pentru pe4alitatile pe care
societatea urmeaza sa le plateasca si care va termina lucrarea in lina mai - iunie,
anul urmator.

Pentru aceste motive o sa solicite presedintelui sedintei un ^ot nominal, iar
cine ridica mana pentru aprobare sa-si asume acest lucru.
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Dl.Duran se adreseaza d-lui Ionita mtrebandu-l daca isi mer[tine propunerea
pentru vot nominal.

Raspunsul este afirmativ.
De asemenea, propune urmatorul amendament: suma de 206.000 lei sa fie

alocata de la Cap.70.02 - la Cap.84.02, lit.B - Lucrari noi - "Reparatie si reabilitare
Calea Doftanei".

Dl.primar considera ca executivul este tras la raspundere per|tru niste greseli
care nu le apartin. Executantul a fost ales in urma unei proceduri de
lucreaza intr-un ritm care nu poate fi Tnteles. Nu este de ac
constructorul si o sa se aplice cadrul legal.

Ca sa sintetizeze mai bine ce a spus dl.Crijanovschi -
executantul avea o prelungire de perioada din cauza vremii nefavorabile din luna
iulie, de 15 zile si din cauza unor modificari de proiect. Aceste
propuse de executant si aprobate de proiectant (executantul vine qi o propunere si
proiectantul vine cu modificarea dispozitiei de santier), dar
Municipiului Campina pentru un acces mai facil (scari de intrare

si de cetatenii
direct din zona

piatetei catre scarile blocurilor, acces pe care proiectantul nu l-a prevazut).
De asemenea, s-a venit cu ideea ca pentru terasele aflate in partea de nord, sa

existe un acces tehnic, de 3 m latime, pentru cazul in care este nevoie sa vii cu
utilaje, daca se doreste sa se amplaseze o scena. I s-a parut ca este c
faca aceasta alee tehnica. Daca nu se doreste, nu se realizeaza. Intrapevar aleea este
benefica si pentru accesul pompierilor (care spera ca nu va avea nevoie de ea).

Dupa legea actuala a investitiilor, in momentul in care ai note de renuntare
(renunti la lucrari de aprox. 300.000 lei) si note de comenzi suplimentare (de aprox.
400.000 lei), diferenta este de 172.000 lei. Deocamdata, dupa legi
poate spune ca se doreste sa se suplimenteze proiectul doar cu 1'
aprox. 200.000 lei cat sunt notele de comenzi suplimentare si la fln;il se scad notele
de renuntare si se obtine valoarea finala a proiectului. Este o procedura cu care
dumnealui, personal, nu este de acord.

Penalitatile trebuie sa curga in perioada in care executantul mi isi indeplineste
contractul. Contractul este incheiat ca durata de executie a lucrarilor
de intarziere se calculeaza pentru un proiect care nu este terminat
executantul poate continua lucrarea (daca s-a incheiat termenul
lucrarii nu inseamna ca executantul isi ia sculele si pleaca acasa). Societatea
lucreaza, in continuare, dar va fi penalizata pentru perioada pe care o depaseste dupa
perioada de executie.

De aceasta lucrare se ocupa Serviciul A.D.P.P. si poate da detE
Nu este singura firma care lucreaza incet. Este simplu sa

contract, dar mai mult ca sigur se va deschise un proces in instanta
de zile. Nu stie cat de utila ar fi o astfel de masura, ideea ar fi
proiectul.

Da ca exemplu societatea Hidro Prahova al carei executant a reziliat contractul
in anul 2015 si inca nu se deruleaza acel proiect de realizare al canalizarii.

Dl.Candea precizeaza ca printr-o hotarare au fost aprobati
tehnico-economici, pe baza carora s-a organizat licitatia. Acum
modifica indicatorii pentru ca lucrarile care se executa acum
suplimentare neprevazute, ci pur si simplu se schimba indicatorii
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executare al parcului, ceea ce este ilegal. Mentioneaza ca dumnealu
la vot.

Dl.viceprimar a mteles de la dl.Candea ca toti consilierii loc
indicatori si acum, modificarea de proiect (proiectul tehnic) si sun

.li au votat niste
ele aparute sunt

ilegale.
Inainte de a o ruga pe d-na Ionete Mihaela - sef Serviciu achizitii, sa explice

cum este legal cu suplimentarile fmanciare, doreste sa informeze consiliul local ca,
de exemplu, daca se construieste o casa, exista un proiect, dar pe pa
diverse si neprevazute. Proiectul se poate schimba la solicitarea p
viza verificatorului, cu aprobarea dirigintelui de santier si a benefi
este calea legala de modificare a oricarui proiect tehnic. Din acest
pasii sunt urmati, dl.Candea este invitat sa urmareasca document
publice, invita si presa sa le vada ca sa nu mai existe comentarii inut

Daca apar note de renuntare sau note de lucrari suplimentar
minus, unele sunt cu plus. La receptia fmala, in momentul in ca
contract, lucrarile cu minus nu se platesc, cele cu plus se achita.

D-na Ionete precizeaza ca contractul de achizitii a fost inche
proceduri in sistemul electronic al achizitiilor publice, iar va
rezultate este sub valoarea aprobata in indicatori. Nu exista riscu]
indicatori sa fie depasita.

Dl.Candea intreaba de ce se suplimenteaza suma.
Antevorbitorul mentioneaza ca aceasta suplimentare a fost

contract (clauza), in sensul ca - in cazul in care sunt situatii se
cheltuieli diverse si neprevazute. Toate contractele de lucrari su
aceasta clauza de modificare.

Dl.Enache intreaba pana la ce nivel.
D-na Ionete precizeaza ca sunt doua clauze - pana in 15% si p|ana in 50% daca

sunt situatii care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului.
Presedintele sedintei se adreseaza d-lui Ionita intrebandu+l .aca doreste vot

;nt.
Dl.Ionita precizeaza ca doreste vot nominal numai pe amebdament, acesta

nominal pe proiectul de hotarare, in ansamblu, sau doar pe amendan

fiind urmatorul: suma de 206.000 lei sa fie realocata de la Cap.7Q.O^
lit."B,, - Lucrari noi - Reparatie si reabilitate Calea Doftanei. E)o
este de acord cu suplimentarea sumei si cine nu este de acord.

Se supune la vot propunerea d-lui Ionita - sa se
amendamentul. Cu 5 voturi pentru (dl.Candea, dl.Petrescu, dl.Dlm
Frincu), 9 voturi impotriva (d-na Albu, dl.Bondoc, dl.Dochia,
Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Pitigoi, dl.Fratila) si 2 abtineri (^l.Duran si d-ra
Topala), propunerea a fost respinsa.

D-na consilier Lupu Livia - Rodica nu a votat.
Se supune la vot amendamentul d-lui Ionita; cu 6 voturi pe

dl.Petrescu, dl.Dima, dl.Ionita, d-na Frincu, dl.Duran), 9 voturi
Albu, dl.Bondoc, dl.Dochia, dl.Minea, d-na Clinciu, dl.Enache, cjl.I
d-ra Topala) si o abtinere (dl.Cercel), amendamentul a fost resr|in
Lupu Livia - Rodica nu a votat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si
10 voturi pentru (d-na Albu, dl.Bondoc, dl.Dochia, dl.Miriea
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dl.Enache, dl.Cercel, dl.Pitigoi, dl.Fratila, d-ra Topala) si 6 abjtin
dl.Petrescu, dl.Dima, dl.Ionita, d-na Frincu, dl.Duran). D-na cons(li^r Lupu Livia -
Rodica nu a votat.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hofarare privind
aprobarea organigramei si a statului de func(ii al Aparatului ̂ e specialitate al
Primarului Municipiului Campina, precum si cele ale institutiilor cu sau fara
personalitate juridica din subordinea Consiliului Local.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prim^r Tiseanu Horia
de mai multaLaurentiu, care precizeaza ca acest proiect s-a dorit sa fie pro$us

vreme, dar din cauza lipsei avizului ANFP nu s-a putut initia.
Institutia Prefectului comunica anual numarul de posturi car0 pot fi ocupate m

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului si numarul de politist
fi angajati.

.̂

In cadrul acestui numar maxim de posturi comunicat de Instit
a propus urmatoarele modificari si propuneri:

- se redenumeste Serviciul administratie publica locala, ag
publicul, cat si Compartimentul administratie publica locala, agr
publicul, in Serviciul administratie publica locala, agricol, rela|

'Compartimentul administratie publica locala, agarhiva", respectiv
publicul, arhiva";

- desfiintarea functiei publice vacante de consilier, clasa I, gr
cadrul Compartimentului ADPP si infiintarea m cadrul Compartimer
de fmantare, relatii internationale si protocol functia publica de execu
clasa I, grad superior. Propunerea s-a facut avand in vedere ca sun
fonduri europene propuse deja prin Programul POR 2014-2020.
septembrie 2018) s-a mai semnat un contract de fmantare pentru reatilitarea termica
a blocului 12, situat pe str.Victoriei. A considerat ca mai este ne
persoana la Compartimentul programe de fmantare, care are trei anga

- transformarea functiei publice vacante de referent specialitate
superior (ocupat anterior de dl.Stanciu Emil) de la Compartimeritu
serviciilor comunitare de utilitati publice in functie publica de conSili
superior;

- desfiintarea functiei contractuale vacante de paznic de 1& (
ordine publica si paza obiective (din cadrul Politiei locale), urmafe
un post a numarului comunicat de catre Institutia Prefectului Jude^il
politia locala;

- transformarea functiei publice vacante de referent, clasaII
de la Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului, in consilier cla$a
(functia a fost ocupata de dl.Chirita Virgil care s-a pensionat);

- transformarea functiei publice vacante de consilier, clasa J , :
la Compartimentul evidenta auto in functie publica de consilier
debutant;

- transformarea functiei publice vacante de referent, clasa IjI,
de la Compartimentul buget fmante contabilitate in functie publica de
I, grad superior (d-na Pandele Mariana s-a pensionat);

- intregirea normei si transformarea postului de administ^a
Municipiului Campina m post de spalatoreasa si Tnfiintarea a 2 post
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economici

deia

cu mentiunea ca numarul de personal al cresei este exceptat de la
posturi repartizat de institutia prefectului;

- intregirea normei postului de magaziner de la Cantina
- mutarea celor 3 posturi de ingrijitori si 2 posturi de muniit

subordinea hotelului Casei Tineretului, in subordinea directa a aceSte
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hota|ra

vot si este adoptata cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este pro^ec|t

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-
reaIizarea obiectivului de investi{ii "Amenajare podet peste raul

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dLprimflr
Laurentiu, care precizeaza ca domnii consilieri au aprobat
Municipiului Campina la realizarea unui podet peste raul Doftan$ i
Campina si Comuna Banesti.

Primaria Comunei Banesti a transmis o adresa Primariei
solicita reaprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivu
"Amenajare podet peste raul Doftana", motivat de faptul ca proc^ed^ira
pentru atribuirea contractului de lucrari "Amenajare podet peste raUl
anulata, in conformitate cu prevederile legii, intrucat, dupa fin^li
evaluare a ofertelor s-a constatat ca nu a fost depusa nicio oferta ad^n

Unul dintre motive a fost subestimarea valorii contjac
modificarii standardelor de cost, fapt ce a impus actualizarea deyi
obiectivului, in scopul reluarii procedurii.

Avand in vedere cele expuse mai sus, propune apro^a
indicatorilor tehnico-economici, cu o valoare totala de investitie
(fara TVA), din care C+M: 1.549.000,00 lei (fara TVA).

PodeUil va fi situat in aval fata de podul vechi de la Ba^e
circula pietoni, biciclete, dar nu va fi un pod auto.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hota^a
vot si este adoptata cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
unui contract de sponsorizare avand ca obiect imobilele -
Municipiul Campina, str.Industriei, nr.l.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primat
Laurentiu, care mentioneaza ca s-a identificat un imobil (te
str.Industriei, la intersectia cu str.Orizontului, pe care OMV
amplasate doua constructii.

Nu s-a considerat ca este bine ca OMV Petrom sa-si introdbcS

riumarul maxim de

Campin

terenul si constructiile, pentru ca acestea sunt vechi si nu mai sen
activitate al acestei societati.

Terenul a fost inventariat de catre Primaria Municipiului
Petrom SA a consimtit sa transfere, cu titlu gratuit, in proprie
Municipiului Campina, proprietatea imobiliara, situata pe str.
compusa din:

- constructia C1 - Baraca zid garaj (garaj zidarie), in supra^fa
1.321,OOm.p.;
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- constructia C2 - Baraca zid garaj (baraca metalica), in s^p|afata construita
de401,OOm.p..

Totodata, prin aceasta oferta sunt mentionate si conditille
contractului de sponsorizare, respectiv obligatiile celor doua
clauzele de incetare a acestui contract.

j

Cei de la OMV Petrom au motivat propunerea conditiilot i
preiau imobilele, ca ajuta comunitatea in acest fel.

Locatia in cauza este necesara functionarii Serviciului Judetear
De comun acord cu Directia Sanitara se poate muta Statia de
renovarea cladirilor (care nu inseamna cheltuieli foarte mari), iar i
afla acum sediul ambulantei se poate infiinta un muzeu, fiind o
monumentala, iar renovata poate gazdui un muzeu corespunzator
Campina.

Propune ca domnii consilieri sa accepte contractul de sporiso

de incheiere a
rti, precum si

tnpuse, cand se

pe care OMV a comunicat-o ulterior este de 50.014,00 lei. Crede

de Ambulanta.
Ambulanta dupa
cladirea unde se

cladire frumoasa,
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rizare, valoarea
ca d-nii consilieri

om, cu aceastaau cate o copie de pe mail-ul transmis ulterior de catre SC OMV
valoare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarar^,
si este adoptata cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect deh6tarare
modiflcarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iuiie
lnsusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ;
Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei
programe fmantare europeana, administrarea domeniului publi0
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Albu care mentioneaza ca este vort|a
sau modificarea inventarului unor imobile (cladiri si terenuri) prevazute
de la nr.2 la nr.7, fiind un proiect de hotarare tehnic.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare,
si este adoptat cu 16 voturi pentru. D-na consilier Lupu Livia -
participat la vot.

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
administrarea Spitalului Municipal Campina a unor bunuri imobile
desfasoara activitatea.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.ing.Tiseanu Horia
Primarul Municipiului Campina si dl.ec.Pitigoi Ioan - Adrian
Municipiului Campina.

Ia cuvantul dl.primar care mentioneaza ca, anterior, i|n4bilele
functioneaza Spitalul Municipal Campina au fost date in fbl
Actualmente considera ca trebuie date in administrare acestui spi
dumnealor sa poata beneficia de aceasta formajuridica.

Hotararea Consiliului Local privind darea in folosinta grktuita
27 februarie 2003. S-au analizat toate terenurile, cladirile, in care
Spitalul Municipal Campina, inclusiv Ambulatoriul integrat al spitalului
actualizat inventarul domeniului public intr-o hotarare anterioara.

12

e supune la vot

privind
2009 privind

1 Municipiului

buget, fmante,
si privat si

de corectarea
in anexele

,e supune la vot
Rodica nu a

privind darea in
in care isi

Lauren{iu -
Viceprimarul

in care
^>sinta gratuita.
;al, astfel incat

iita este din
functioneaza
i si astfel s-a



>unDe asemenea, s-au analizat toate imobilele care se proto
administrare spitalului (s-au propus decat imobilele in care spitalu
S-a exclus din acest inventar un imobil in care functioneaza Direc
anume Laboratorul de expertiza medicala, care doreste sa aiba
primaria, nu cu spitalul. In rest, cladirile si terenurile in care funct
fost propuse pentru darea in administrare. Daca se dau in
avantajul obtinerii unei cote de 50% dupa inchirierea unor imobil^,
Municipal Campina.

Dl.Duran precizeaza ca trebuie facuta o propunere pentru

a fi date in
fimctioneaza).

;ia de Pensii si
cohtract direct cu
oneaza spitalul au

a#rrinistrare exista
catre Spitalul

impus de cei de
Pentru Casa de

administrare.
D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca acest lucru a fost

la Biroul de Carte Funciara, in contracte sa fie prevazuta o perioada.
Cultura si Casa Tineretului a fost prevazuta o perioada de 10 ani.

Dl.primar propune o perioada de 10 ani.
Se supune la vot propunerea d-lui primar, aceasta f|in^i aprobata cu

unanimitate de fonduri (17 voturi pentru).
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau 31 este adoptat cu

unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect de

darea in administrarea Spitalului de Psihiatrie Voila a bunur
care isi desfasoara activitatea.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.ing.Tiseanu Hori
Primarul Municipiului Campina si dl.ec.Pitigoi Ioan - Adrian
Municipiului Campina.

Ia cuvantul dl.viceprimar Pitigoi care mentioneaza ca este rni pi
cel prezentat de dl.primar, numai ca, de data aceasta se face referir
Psihiatrie Voila si bunurile imobile in care isi desfasoara activitatea.

Si la acest spital au fost excluse terenurile care nu sunt
desfa^surarea activitatii (da ca exemplu fosta ferma zootehnica care
nord a spitalului si a ramas in administrarea primariei). Dumnealui
dl.primar, s-au gandit sa dezvolte ceva acolo, ferma are si teren pozi
bine. Si partea de livada care era data in administrare Spitalului de P
ramas Primariei Municipiului Campina. In rest conditiile sunt similarQ

De asemenea, propune ca darea in administrare a bunurilor
desfasoara activitatea spitalul sa se faca pe o perioada de 10
propunerea este aprobata cu 16 voturi pentru. D-na consilier Lupu
a votat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, :
si este aprobat cu 16 voturi pentru. D-na consilier Lupu Livia - RocUc;

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
reprezentan{ilor ConsiIiuIui locaI al Municipiului Campina
administra(ie $i tn Comisiile pentru evaluarea ^i asigurar
unitafile de Tnvatamant preuniversitar din Municipiul Campi
scolar 2018 - 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar
Laurentiu, care mentioneaza ca in fiecare an trebuie respectatii
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organizare si functionare a consiliilor de administratie in unitatil<
preuniversitar.

Aceste consilii de administratie se constituie din 7, 9 sau
functie de criterii specifice, iar numarul reprezentantilor Con
Consiliile de administratie la unitatile de invatamant poate fi di:'e it
1 si 3 membri. Consiliile de administratie se pot mari cu 2 merib
operatori economici parteneri, asocia^ii profesionale partenere,
dar nu este cazul nostru.

Componenta Consiliilor de administratie se aproba anual si
dumnealui a propus acest proiect de hotarare, cu numar diferit de
fiecare unitate scolara. Domnii consilieri pot face propuneri pentru

Dl.consilier Cercel doreste sa faca propuneri pentru toate urit
partea aliantei PNL - PMP, dar a tinut cont si de celelalte part

3ehtru acest motiv
membrii pentru
ndidati.
tile scolare (din
care constituie

Consiliul local).
Reprezentan^ii Consiliului local al Municipiului Campina

administratie ale unitaJilor de inva|amant preuniversitar din Mun
sunt:

tia1. Colegiul Na{ional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul Campi:
d-na Clinciu Monica - Iozefma;
dl.Dochia Adrian;
dl.Fratila Severius - Florin;

2. Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati", Municipiul Campin^
dl.Pitigoi Ioan - Adrian;
dl.Petrescu Ioan;

3. Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Campina
dl.Minea Robert - Catalin;

4. Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina
d-na Albu Elena;
dl.Enache Dragomir;

5. Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe;
dl.Cercel Lucian - Adrian;

6. $coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Camp|in;
dl.Dochia Adrian;
dl.Minea Robert - Catalin;
d-ra Topala Corina - Oana;

7. $coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe;
dl.Fratila Severius - Florin;

8. $coala Gimnaziala ,,B.P. Ha$deu", Municipiul Campina
dl.Cercel Lucian - Adrian;
dl.Enache Dragomir;
d-na Lupu Livia - Rodica;

9. $coala Gimnaziala ,,Alexandru ioan Cuza", Municipiul Car^pina
dl.Cercel Lucian - Adrian;
d-na Frincu Anda - Lorena;
d-na Petrovici Mihaela;
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.eu",

10. Gradini^a cu program prelungit nr.9, Municipiul Campina
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe;

dl.Cercel Lucian - Adrian;
11. GradiniJa cu program prelungit si program normal ,,IuliaH^sd

Municipiul Campina
dl.Pitigoi Ioan - Adrian;

12. Clubul Copiilor, Municipiul Campina
dl.Dima Gabriel - Valeriu.

Pentru reprezentanJii Consiliului local al Municipiului Camp
pentru evaluarea $i asigurarea calita$ii din unitaJile de inva$amant p
Municipiul Campina, propunerile sunt urmatoarele:

1. Colegiul Na^ional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul Camp
d-na Albu Elena;

2. Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati", Municipiul Campina
dl.Cercel Lucian - Adrian;

3. Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Campina
d-na Clinciu Monica - Iozefma;

4. Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe;

5. Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina
dl.Enache Dragomir;

6. $coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campin^
dl.Fratila Severius - Florin;

7. $coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina
d-ra Topala Corina - Oana;

8. $coala Gimnaziala ,,B.P.Ha$deu", Municipiul Campina
dl.Minea Robert - Catalin;

9. $coala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Car^pina
dl.Dochia Adrian;

10. Gradini^a cu program prelungit nr.9, Municipiul Campina
dl.Petrescu Ioan;

11. GradiniJa cu program prelungit si program normal ,,Iulia ^asdeu
Municipiul Campina

d-na Lupu Livia - Rodica.
Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, acestea se supun la vot

cu 14 voturi pentru, un vot Tmpotriva (dl.Candea) si 2 abtineri (dl.Io:
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si

11 voturi pentru (d-na Albu, dl.Bondoc, dl.Dochia, dl.Mine^
dl.Enache, dl.Cercel, dl.Pitigoi, dl.Fratila, d-ra Topala, dl.Petrescu),
(dl.Candea) si 5 abtineri (dl.Duran, d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Ionita

Proiectul de hotarare de la pct.9 din proiectul ordinii d<
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Cam
in suprafata de 25,00 m.p., situat in Municipiul Campina, si
Tarla 83, Parcela Cc 887, a fost retras.

Se trece la discutarea punctului nr.lO de pe ordinea de
hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat

na in Comisiile
euniversitar din

ia
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Campina a terenului in suprafata de 260,00 m.p., situat in
str.Independentei, nr.ll, Tarla 83, Parcela Cc 247.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei
programe fmantare europeana, administrarea domeniului publi
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Albu care precizeaza ca proiec
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campi
suprafata de 260,00 m.p., situat pe str.Independetei, nr.ll.
apartenentei la domeniul privat reiese din faptul ca acest teren,
concesionat, iar pe el concesionarul a edificat o constructie care tre
Ca urmare, terenul trebuie inventariat, in vederea intabularii dreptului
asupra constructiei edificate pe teren.

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

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proie
privind aprobarea vanzarii prin licita{ie publica a terenului i
382,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Paris, f.nr., T 83,
partial, Nr.cadastral 27996, CF 27996.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei
programe fmantare europeana, administrarea domeniului publ
agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care mentioneaza ca proiectu
la baza cererile formulate de S.C. Seva Camp SRL. Terenul in
domeniului privat si avand in vedere ca pe teren se realizeaza acces
restaurant, S.C. Seva a solicitat cumpararea terenului, motiv pentru
propus vanzarea prin licitatie publica a terenului respectiv.

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

Ultimul proiect de hotarare se refera la desemnarea r
Consiliului local in Comisia de concurs/examen, respectiv
solutionare a contestatiilor pentru concursul/examenul organizat
ocuparii functiei vacante de director medical, functie specifica
director, la Spitalul Municipal Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar
Laurentiu, care mentioneaza ca promovarea proiectului are la bazia
Municipal Campina din data de 21 septembrie 2018, prin care se soli
reprezentantilor autoritatii publice locale care are in subordine
reprezentantul administratiei publice locale, in Comisia de <
respectiv in comisia de solutionare a contestatiilor pentru con
organizat in vederea ocuparii functiei vacante de director medical,
comitetului director.

Pentru anumite tipuri de functii exista diferite legi, ordine, In
vorba de o functie din comitetul director, se aplica prevederil
nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
concursurilor.
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Albu

cu

In acest Ordin al Ministrului Sanatatii se specifica ca din
de concurs/ examen, respectiv comisia de solutionare a
2 reprezentanti ai autoritatii publice locale care are in subordine

D1. consilier Cercel le propune pe d-ra Topala Corina-Oana
Mihaela, pentru comisia de concurs.

Dl.Pitigoi le propune pe d-na Lupu Livia-Rodica si d-na
comisia de solutionare a contestatiilor.

Se supun la vot cele doua propuneri, acestea fiind aprobate
voturi (17 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si
unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Ultimul punct inscris pe ordinea de zi (nr.l2) - !ntreb
diverse este luat in discutie.

Dl.Fratila se refera la cutia de langa bustul lui Nicolae Grig<
in continuare, in acelasi loc.

Ca o remarca spune ca a participat la serbarile organizate
Campina. I-au placut mult cele de la Sinaia.

Dl.Enache precizeaza ca la intrarea in piata de la Fibec e:
circulatie, masinile asteapta sa aiba acces pentru ca intrarea este
singura masina. Ar trebui sa se largeasca intrarea pentru ca apartiqe

De asemenea, statiile de transport in comun - cine a fost la
Sinaia a observat ca toate statiile au policarbonat in spate, care f
curent si nici zapada nu se aseaza pe banca.

Pentru ca vin sarbatorile de iarna, pentru iluminatul de
sensul giratoriu de la Fibec sa fie imbracat sub forma unui bn
decorativa.

Pe dl.Dochia il intereseaza cum a reusit primarul de la Yi
convinga Consiliul Judetean Prahova ca de unde se termina orasul
s-a asfaltat si plombat masiv. Nu este an in care, cand se aproprie
Valea Doftanei, sa nu se aranjeze soseaua.

Referitor la asocierea pentru parcul industrial, nu stie dacS
au vazut in ce paragina se afla terenul (au cazut gardurile, cladirile
nu crede ca proprietarul este o persoana care sa inspire
colaborare, daca nu poate sa aiba grija de un teren.

Ia cuvantul d-na secretar Moldoveanu, care mentioneaza cain
o sa o prezinte au primit-o si domnii consilieri aceasta referindu-
indeplinire a masurilor dispuse in sedinta ordinara a Consiliului loca
Campina din data de 30 mai 2018 referitoare la terenul in suprafata
amenajat cu destinatia loc de joaca, ce a facut obiectul unui cont
incheiat intre Municipiul Campina si Turnatoria Centrala Orion.

Din luna mai aceasta societate, prin lichidatorul judic
^

Municipiul Campina sa elibereze terenul. In acest context s-a pre:
consiliul local, iar domnii consilieri au fost de acord sa se
evaluare care sa stabileasca pretul de vanzare al terenului.

.̂

In notificarile adresate de societate, pretul stabilit in procedurg
de 23,95 euro/m.p.
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Primaria a achizitionat serviciile unui evaluator care a intocr
evaluare, iar pretul stabilit a fost de 35 euro/m.p., fara TVA.

Constatand o diferenta destul de mare intre pretul stabilit
achizitionat de primarie si pretul promovat de Turnatoria O
corespondenta cu evaluatorul prin care i s-au furnizat informat
respectiv ca societatea in cauza se afla in procedura de lichidare si
amenajari pe terenul respectiv. Urmare acestei corespondente s-a
initial pe baza informatiilor primite, fiind stabilit un pret de 23,60
TVA, respectiv 58.221 euro, fara TVA, pentru intreaga suprafata de

Subliniaza faptul ca, inca din luna august, societatea a reveni
adresata institutiei, au solicitat sa se evacueze terenul sau sa se
cumparare, iar in caz contrar urmand a fi actionati in instant
cheltuielilor de evacuare.

Din acest considerent a fost necesar sa se prezinte situatia si
Consiliul local un acord de principiu in ceea ce priveste cumpSra
conditiile legii.

In ultima notificare transmisa, societatea a spus ca vanzarea se
un pret minim de 23,95 euro/m.p. De asemenea, primaria a mai soli
Orion sa mentina aceasta situatie juridica, dar au transmis ca nu de
partea creditorului garant in vederea mentinerii situatiei actuale
partea primariei li s-a spus pana la sfarsitul lunii septembrie ca sa se
acord din partea Consiliului local). Trebuie luata o decizie, iar in <
evacuat terenul.

Dl.Dochia stie ca a fost o discutie, ca acel teren, Tn cazul
cumparat de primarie, nu poate fi vandut oricui, pentru ca nu are
destinatia (fiind spatiu verde). Avand in vedere acest lucru nu
cumpara sa realizeze un parc.

D-na Albu precizeaza ca a vazut suplimentul de raport
Dumneaei intelege ca s-a facut prima evaluare fara ca evaluatorul
daca nu stia ca este loc dejoaca, ca sunt plantati copaci. A intocmit
fie transmise si alte date (ca exista o ipoteca a unui creditor pe acest

O alta constatare - terenul a fost evaluat la 86.000 euro; i
precizat ca pretul este de 51.000 euro. Evaluarile facute dupa goog
SF-uri. Daca Consiliul local trebuie sa ia hotarari pe asemenea lucirai

Dl.primar se adreseaza d-nei Albu intreband-o ce propune in a
Antevorbitorul propune ca atunci cand se fac evaluari sa sq

seriosi sau sa li se ceara sa vina la Campina sa vada obiectul evaluari
D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca are si raportulde

unde, la descrierea juridica, a precizat evaluatorul ca terenul se afl
SC Turnatoria Centrala Orion. La momentul inspectiei terenul este
parc - "m data de 04.07.2018, m prezenta reprezentantilor s-a;
identificarea in teren constatandu-se urmatoarele (...)". A fost
economic, tehnic (intravilan, amplasare, zona, UTR 7 - subzon&
spatii verzi amenajate, scuaruri, indicatori urbanistici). Crede ca eya
teren.

D-na Albu spune ca raspunsul evaluatorului la solicitarea
s-a comunicat ca nu se stie cum a evaluat terenul, de s-a ajuns la
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rjunct

dublu, fata de cel la care a fost evaluat de catre lichidator, este:
noile informatii primite de la dvs., ca pe teren se afla ...". O alta ide
vazut ce se afla pe teren, dar nu s-a tinut cont de acest lucru.

Dl.Fratila se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu, intreband
inaintea sedintei de consiliu.

D-na Moldoveanu mentioneaza ca raportul de evaluare a
19 septembrie a.c.

Antevorbitorul precizeaza ca documentele ar trebui re^di
comisiile de specialitate ale Consiliului local, sa existe si un
specialistilor din primarie, daca este sau nu oportun sa se mentina un

Dl.viceprimar Pitigoi intreaba daca atunci cand s-a intocmit
acordul de principiu al Consiliului local.

Raspunsul d-nei secretar este afirmativ.
Antevorbitorul intreaba de ce atunci Consiliul local sita

principiu sa se faca o evaluare, sa se verifice daca pretul dat de
isi aminteste ca toti au spus ca isi doresc parcul, in co

locuitorii din zona Turnatoriei, dar daca pretul este corespunzator.
Dumnealui este pentru achizitionarea terenului, argume^ta^d

lichidatorul a solicitat 59.000 euro, din raportul de evaluare a ree^it
euro.

Pentru dl.consilier Enache este neclar de ce trebuie sa fie
conditiile in care domnii consilieri sunt de acord cu cumparareate
proprietarul, intreaba daca exista bani pentru cumpararea acestuia
bani, sa nu se faca cheltuieli.

Dl.viceprimar mentioneaza ca spatiul verde si parcul este
trebuie sa beneficieze toti locuitorii.

D-na Clinciu pune aceeasi intrebare - daca se decide sa se
sunt bani?

Dl.Candea crede ca exista bani pentru ca s-au vandut multe
banii respectivi se poate cumpara terenul.

Dl.primar precizeaza ca nu s-au gandit la sursa de fmantare
daca domnii consilieri sunt de acord cu cumpararea terenului saunii
acord, o sa se discute daca in buget exista fonduri pentru cumparare,
nu, o sa li se propuna cumpararea terenului anul viitor.

in al doilea rand crede ca cetatenii din zona merita sa fie pa
sau daca domnii consilieri doresc poate sa se faca un sondaj de opini

In ceea ce priveste evaluatorul, acesta a fost identificat p<
cunoscut nimeni (nu stie daca cineva de la Serviciul ADPP a discuta
acesta si-a primit tema si a facut evaluarea.

A fost chemat si i s-a spus ca este anormal ca pretul
vanzator sa fie mai mic decat pretul stabilit de el, prin evaluare. I s - <
pe care se credea ca le stie si anume ca societatea este in faliment|,
instalatii de joaca pentru copii montate de primarie, ca exista
primarie din anul 2007. in acest caz, evaluatorul a afirmat ca e
situatie si o sa refaca evaluarea.
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S.C. Turnatoria Orion insista, prin administratorul judiciaf,
primaria doreste sau nu sa cumpere terenul, daca nu, sa se desfiintez
pentru ca creditorul doreste sa-l valorifice.

Parerea d-nei Albu este (cunoscand prevederile Legii nr.85i)
orice alt bun mobil sau imobil din patrimoniul Turnatoriei
vandut de lichidator. Conform legii, lichidatorul ar trebuie sa facja
Consiliul local isi da acordul de principiu, acest lucru va determir^a
aprobarea in Adunarea Creditorilor si licitatia. Trebuie discutat cii 1
trebuie sa se procedeze sau daca legea permite altfel.

Se supune la vot (acord de principiu) - daca domnii consilieri
continuarea discutiilor (si pe procedura daca se organizeaza
aprobata cu 17 voturi pentru.

Dl.primar ii invita pe domnii consilieri, vineri, 26 septemrjrk
skate park care este situat pe str.Podului, unde se inaugureaza loqul
tineri si copii. Spera sa fie cat mai multi tineri si copii cu rol^,
skateboard-uri si sa vada evolutii cat mai frumoase. Acest loc estein
nici la Ploiesti nu exista un astfel de loc dejoaca.

Dl.Stoica, cetatean al Municipiului Campina, precizeaza
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrat^a
la art.9 se prevede - "persoana care prezideaza sedinta publica
persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a
privire la problemele aflate pe ordinea de zi".

La art.lO, alin.(l) - se precizeaza ca - "Adoptarea deciziilo
tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice", iar la alin.(2)
vedere exprimate in cadrul $edinJelor publice de persoanele me
valoare de recomandare".

Intreaba Consiliul local cum vede valoarea de recomanda
participa din proprie initiativa, atata timp cat li se da cuvantul
sedinta.

Dl.Duran se adreseaza d-lui Stoica intrebandu-l daca pen^ru
ordinea de zi ar fi dorit sa faca vreo recomandare.

Antevorbitorul precizeaza ca ar fi avut o recomandare p^n
*.

hotarare referitor la rectificarea de buget. I1 intereseaza pe viitor,de
nu legea.

Dl.Dima precizeaza ca in sedinta trecuta a Consiliului local a
dl.Stoica si i-a acordat dreptul la cuvant. In ceea ce prive^te
consilierii locali pot lua in discutie recomandarea d-lui Stoica per
sedinte. I1 intreaba pe dl.Stoica daca a ridicat data trecuta vreo prpb
in atentia tuturor si nu a primit raspuns.

Dl.Stoica mentioneaza ca legea spune ca deciziile sunt ale
dar cetatenii au dreptul la recomandari.

Dl.Fratila precizeaza ca inaintea sedintei Consiliului locales
site-ul primariei, proiectul ordinii de zi. Daca sunt recomandari
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upa

de zi, d-lui Stoica i s-a spus ca inaintea inceperii sedintei sa mear^a
scris la presedintele de sedinta. Daca presedintele sedintei cons^de
dea citire recomandarii si sa o dezbata Consiliul local, este in^ r<

20

administrative
- "Punctele de

la art.9 au

e a celor care
ce se termina

punctele de pe

ru proiectul de
;a se aplica sau

itat de vorba cu
recomandarile,

tru urmatoarele
ema care sa fie

Consiliului local,

ista publicat pe
ivire la ordinea
cu un document
a ca trebuie sa
gula. Daca nu,



vorba
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regulamentul si legea la care dl.Stoica face referire, nu spune expM
trebuie sa-l faca presedintele de sedinta sau Consiliul local.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca in lege este
organizate in procedura de dezbatere publica (de exemplu:
gestionarea serviciului privind cainii comunitari au fost
cetatenilor, s-a organizat sedinta de dezbatere si s-a tinut sear^ia
vedere si recomandarile acestora, proiectul modificandu-se corespjm
dl.Stoica din lege se refera la sedintele organizate pe tran$p
elaboreaza proiectul, nu la sedinta Consiliului local).

Pentru sedinta Consiliului local se aplica art.37 din R
organizare si functionare a Consiliului local - "la lucrarile cpn
participa si isi pot exprima punctul de vedere cu privire la proble
ordinea de zi, in conditiile legii, cetatenii, organizatiile, sindicatele
orice alt grup".

Dl.Stoica intreaba cum poate un cetatean sa faca o recoman
sa vorbeasca dupa discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

Antevorbitorul citeste mai departe - de asemenea, la lucra|ri!
participa si isi pot exprima punctul de vedere cu privire la protjle
ordinea de zi, in conditiile Legii nr.52, cetatenii, organizatiile.

Dl.Stoica intreaba cum poate sa-si exprime punctul de veier
de hotarare se discuta si voteaza, iar dumnealui vorbeste la sfarsitul

Dl.viceprimar recunoaste ca nu cunoaste acest aspect. O $a
secretar sa faca un rezumat, dar il intreaba pe dl.Stoica daca si la
este valabila aceasta lege.

Dl.Stoica mentioneaza ca nu stie.
Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se,

$edin|a inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.
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