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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 16 septembrie 2010  

 
 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

municipiului Câmpina, care a fost convocată prin Dispoziţia nr.1.532/                    

13 septembrie 2010 a Primarului municipiului Câmpina. 

 La lucrările acestei şedinţe au participat: dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – 

primarul municipiului Câmpina, dl.Moldoveanu Paul – secretarul municipiului 

Câmpina, dl.Ecaterinescu Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice a 

Primăriei municipiului Câmpina, dl.Olăraşu Laurenţiu – consilier juridic în cadrul 

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local, d-na Olteanu Felicia – şef 

Serviciu administrarea domeniului public şi privat,  d-nele Barbu Gabriela şi 

Hoitan Daniela – consiliere în cadrul Compartimentului programe de finanţare, 

relaţii internaţionale şi protocol,  reprezentanţi mass-media, precum şi locuitori ai 

municipiului Câmpina. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de d-na consilier Albu Elena, la ele 

participând un număr de 15 membri ai Consiliului local din totalul de 18 (au 

absentat: d-na Dumitrescu Viorica, dl.Arghir Elvis şi dl.Tudor Gheorghe). 

 Pentru început preşedinta şedinţei prezintă proiectul ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului referitor la modul de 

implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Prahova”. 

 - Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare sit poluat istoric „Batal 

de depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui” din municipiul Câmpina. 

- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului Reabilitare 

sit poluat istoric „Batal de depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui” din 

municipiul Câmpina. 

- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei perimetrului de ameliorare 

pentru terenul în suprafaţă de 19,9828 ha, situat în zona de nord a municipiului 

Câmpina, Dealul Muscel, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în cadrul 

„Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate”.  

- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina. 

D-na Albu Elena întreabă dacă, referitor la proiectul ordinii de zi, sunt 

completări, adăugiri sau modificări. 
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 Pentru că nu sunt modificări la proiectul ordinii de zi se supune la vot şi este 

aprobat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).  

 În continuare, se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Acordului referitor la modul de implementare a proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia care 

spune că la nivelul judeţului Prahova, se află în curs de pregătire proiectul de 

management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Prahova, în vederea obţinerii 

finanţării investiţiilor, prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de 

Mediu, Axa prioritară nr.2. 

 După cum se ştie, s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 

Utilităţi Publice „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova”, din 

care face parte şi Consiliul local al municipiului Câmpina. 

 Proiectul are în vedere mai multe realizări (aşa cum sunt prezentate în 

expunerea de motive), cum ar fi:  

- construcţia de staţii de transfer; 

- construcţia unei staţii de tratare mecano – biologică, situată pe 

amplasamentul de la Ploieşti; 

- închiderea depozitului neconform de la Ploieşti; 

- colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecărei staţii de transfer, 

transportul acestor deşeuri până la staţia de transfer aferentă şi exploatarea staţiilor 

de transfer, care include întreţinerea acestora; 

- achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor reziduale; 

- achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor 

reciclabile; 

- achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor 

biodegradabile menajere; 

- achiziţionarea mijloacelor de transport pentru transportul deşeurilor la 

depozitele conforme de la Boldeşti Scăeni şi Vălenii de Munte; 

- achiziţionarea unităţilor de compostare individuală pentru gospodăriile din 

mediul rural; 

- campanie de informare şi conştientizare a populaţiei. 

Prin acest proiect se încearcă colectarea unitară a deşeurilor reciclabile care, 

în acest moment se realizează în diferite localităţi, sub diferite forme, prin 

intermediul diferitelor societăţi comerciale sau organizaţii neguvernamentale. 

Prin sistemul de management integrat se încearcă reunirea acestor activităţi 

sub o entitate unică care va fi profitabilă şi rentabilă, avându-se în vedere 

dimensiunea activităţii. 

Pentru a fi îndeplinite condiţiile de eligibilitate, se impune aprobarea 

Acordului referitor la modul de implementare a proiectului, respectiv a 

documentului de poziţie care este anexă la proiectul de hotărâre. 

Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (15 pentru). 

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici 

pentru proiectul Reabilitare sit poluat istoric „Batal de depozitare reziduuri 

petroliere Lacul Peştelui”, din municipiul Câmpina. 



3 

 I se dă cuvântul iniţiatorului proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia 

care spune că înainte de a prezenta proiectul de hotărâre, doreşte să informeze 

Consiliul local că s-au câştigat mai multe proiecte. S-a început cu depunerea unor 

proiecte la Agenţia de Dezvoltare Regională sau la diferite ministere, cum ar fi 

Ministerul Mediului şi în timp s-a reuşit obţinerea de finanţare la mai multe 

proiecte, ceea ce înseamnă că proiectele sunt bine întocmite, cum este şi proiectul 

pentru „batal de depozitare reziduuri petroliere lângă Lacul Peştelui”. În acea zonă 

sunt multe batale de petrol ale societăţii „Steaua Română”, iar batalul pentru care s-

a întocmit proiectul de hotărâre nu a fost inclus în patrimoniul societăţii 

comerciale. Fiind în patrimoniul Consiliului local, batalului i se poate aplica un 

program de reabilitare. 

 De asemenea, mai există două proiecte câştigate şi anume: un proiect pentru 

servicii de calitate pentru cetăţenii municipiului Câmpina, care se referă la 

implementarea unui sistem de asigurarea calităţii pentru activităţile din primărie şi 

pentru protecţia mediului ISO 9001 şi ISO 14001. Prin acest proiect răspunderea 

angajaţilor primăriei va fi mai mare pentru toate activităţile care se desfăşoară în 

instituţie; acesta este finanţat din fonduri europene 98% şi 2% cofinanţare. 

 Cu două zile în urmă s-a primit o adresă prin care se aduce la cunoştinţă că 

proiectul depus în luna septembrie 2009 a fost acceptat la finanţare – proiectul 

referindu-se la strategia de dezvoltare locală a municipiului Câmpina. Nu este un 

proiect mare din punct de vedere financiar (3 miliarde lei ROL), dar această 

strategie de dezvoltare trebuie aplicată, pe de o parte pentru a se accesa alte 

programe de finanţare şi pe de altă parte pentru că, Consiliul local ar trebui să o 

adopte (această strategie) şi să o urmeze, astfel încât să se poată spune că 

dezvoltarea municipiului nu se va mai face după dorinţele Consiliului local, ci după 

strategia care va fi concepută de anumite persoane care se pricep la dezvoltarea 

unei localităţi. 

 Pe parcurs poate se va câştiga şi unul dintre cele două proiecte pentru 

învăţământ şi proiectul pentru reabilitarea policlinicii, precum şi altele cum ar fi: 

baza sportivă de la Căminul Petrol, sala de sport de la Şcoala generală B.P.Haşdeu. 

 Revenind la proiectul de hotărâre privind „Batal de depozitare reziduuri 

petroliere Lacul Peştelui”, dl.primar menţionează faptul că s-a realizat un contract 

cu Ministerul Mediului pentru întocmirea studiului de fezabilitate şi pentru 

depunerea dosarului de finanţare cu consorţiul format din ISPE Bucureşti şi 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi firma de consultanţă Parson 

Brickerhoff  care s-au ocupat de realizarea studiului. 

 Pentru întocmirea dosarului în vederea finanţării acestui proiect este necesară 

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici. 

 Conform rezumatului Studiului de fezabilitate, durata de execuţie a lucrărilor 

este de 24 luni, iar valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 11.728.200 

lei. 

 Societatea care are celelalte bataluri în proprietate, are o sarcină de mediu, de 

reabilitare a acestora până în anul 2015. 

 Propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (15 pentru). 
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 Următorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre 

privind aprobarea cofinanţării proiectului Reabilitare sit poluat istoric „Batal 

de depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui” din municipiul Câmpina. 

  Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia care 

spune că este necesară aprobarea cofinanţării cu 2% din totalul cheltuielilor 

eligibile, la care se adaugă cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (15 pentru). 

 Ultimul proiect de hotărâre (nr.4) înscris pe ordinea de zi se referă la 

aprobarea fişei perimetrului de ameliorare pentru terenul în suprafaţă de 

19,9828 ha situat în zona de nord a municipiului Câmpina, Dealul Muscel, în 

scopul accesării de fonduri nerambursabile în cadrul „Programului de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate”. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl. primar Tiseanu Horia care 

spune că este vorba de proiecte de finanţare, cu bani europeni (valoarea maximă a 

finanţării este de 3.500.000 lei/proiect), iar beneficiarii proiectului sunt unităţile 

administrativ teritoriale din judeţe, oraşe, municipii şi comune. 

 Referitor la proiectul anterior, aduce la cunoştinţă faptul că beneficiarele 

acestor proiecte sunt administraţiile publice locale, iar societăţile comerciale, nu 

figurează în majoritatea programelor de finanţare. 

 Printre cheltuielile eligibile se numără: curăţirea terenului de vegetaţia 

ierboasă şi lemnoasă, pregătirea terenului şi a solului în vederea împăduririi, 

achiziţionarea puieţilor forestieri, lucrări de prevenire şi combatere a dăunătorilor, 

lucrări pedoameliorative, lucrări silvio – tehnice, etc. 

 Proiectul urmează să fie întocmit de Primăria municipiului Câmpina şi va fi 

depus în cadrul programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 

terenurilor agricole degradate; proiectul îşi propune să amelioreze o suprafaţă de 

19,9828 ha, situată în zona de nord a municipiului, Dealul Muscel. În zona 

respectivă sunt grave alunecări de teren datorate eroziunii solului. Zona este 

evidenţiată în Harta de Risc pentru alunecări de teren, aprobată în cadrul Planului 

Urbanistic General al municipiului Câmpina. 

 Pentru o ameliorare corespunzătoare a zonei sunt necesare lucrări de drenaj, 

uniformizări în planuri continue executate manual, împrejmuirea perimetrului 

(pentru care se plantează arbori), împădurirea cu specii corespunzătoare, care se 

vor stabili prin studiul pedologic şi gărduleţe de coastă, ş.a.m.d. 

 Acesta este un proiect de mare anvergură, pentru că în documentele 

elaborate se prevedea plantarea a aproximativ 117.000 arbori în primul an, după 

care în cel de-al doilea an 60.000 arbori. Proiectul este destinat protecţiei mediului, 

iar pe Dealul Muscel, în zona pistei de motocros se pot vedea zone de teren 

„vălurit” care înseamnă alunecări de teren şi care trebuie stopate. 

 Aceste alunecări se produc şi în alte zone ale municipiului, cum ar fi terenul 

de pe str.Voila (după intersecţia cu Şoseaua Paltinu); existând totuşi arbori plantaţi 

terenul nu alunecă, dar totuşi strada, pe partea dreaptă se lasă. 

 Propune modificarea fişei perimetrului de ameliorare (Anexa nr.1 la 

proiectul de hotărâre) unde este trecut terenul în suprafaţă de 21,19 ha, iar în titlul 
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proiectului de hotărâre, cât şi în textul acestuia este trecută suprafaţa de 19,9828 ha. 

Să se treacă şi în fişa perimetrului suprafaţa terenului de 19,9828 ha. 

 Se supune la vot propunerea d-lui primar Tiseanu şi este aprobată cu 

unanimitate de voturi (15 pentru). 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său, şi este adoptat cu 

unanimitate de voturi (15 pentru). 

Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, şedinţa a luat sfârşit. 

 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 

 

 
          Preşedinte de şedinţă,                                             Secretarul municipiului 

                  Consilier,              Câmpina, 

              Albu Elena                                                         jr.Moldoveanu Paul  

 

 

 

 

                            Întocmit, 

                    ec.Bălan Lavinia 

 

                   Iordache Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
edit.I.G.  

 

  


