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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 30 ianuarie 2014 

 

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

municipiului Câmpina care a fost convocată prin dispoziţia nr.84/24 ianuarie 2014 a 

Primarului municipiului Câmpina. 

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

primarul municipiului Câmpina, dl.Dragomir Ion – viceprimarul municipiului 

Câmpina, dl.Moldoveanu Paul – secretarul municipiului Câmpina, dl.Ecaterinescu 

Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice din cadrul Primăriei 

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

permanent al Consiliului local, d-na Oprescu Eliza – Director executiv în cadrul 

Primăriei municipiului Câmpina, d-na Oniță Eliza – șef Compartiment buget, 

finanțe, contabilitate, d-na Olteanu Felicia – șef Serviciu A.D.P.P., d-na Buda Otilia 

– șef Compartiment îndrumare asociații de proprietari, d-na Adina Dumitru – șef 

Serviciu asistență socială și autoritate tutelară, d-na Iordache Gabriela – consilier în 

cadrul Serviciului administrație publică locală, agricol, relații cu publicul, dl.Anton 

Iulian – șef Serviciu juridic, contencios, d-na Hoitan Dana – consilier în cadrul  

Compartimentului programe de finanțare, relații internaționale și protocol, d-na 

Căliman Didona – arhitect șef, dl.Bădulescu Remus – administrator public al 

Primăriei municipiului Câmpina, reprezentanţi ai mass-mediei, precum şi locuitori 

ai municipiului. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de d-na Clinciu Monica, la ele fiind 

prezenţi 18 membrii ai Consiliului local (a absentat dl.Pițigoi Ioan – Adrian). 

Pentru început, președintele ședinței supune la vot procesul – verbal încheiat 

cu ocazia desfășurării şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 19 decembrie 

2013, care este aprobat cu unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu 

a fost prezent când s-a supus la vot procesul - verbal). 

 Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt propuneri pentru completarea sau 

modificarea proiectului ordinii de zi. 

 Dl.viceprimar propune retragerea din proiectul ordinii de zi a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la întocmirea listei cu 

priorități cu solicitanții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 

A.N.L., situate în municipiul Câmpina.  

Dl.consilier Tudor propune introducerea proiectului de hotărâre privind darea 

în administrare Spitalului Municipal Câmpina a unui teren, în suprafaţă de 120,00 

m.p., situat în incinta instituției, în vederea amplasării Stației de neutralizare a 

deșeurilor medicale. Se supune la vot propunerea d-lui Tudor și este aprobată cu 
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unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a fost prezent când s-a 

supus la vot această propunere). 

De asemenea, dl.viceprimar mai propune introducerea în proiectul ordinii de 

zi a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. 

nr.77/30 mai 2013 privind dezmembrarea imobilului – teren, în suprafață totală de 

10.500 m.p., Nr. cadastral 25180 și concesionarea prin licitație publică a loturilor 

nr.1-4, în suprafață totală de 9.029 m.p., situate în municipiul Câmpina, 

str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689 și a Anexei la H.C.L. nr.78/30 mai 2013 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire întocmită în aplicarea concesionării 

prin licitaţie publică a terenurilor în suprafață totală de 9.029 m.p., situate în 

municipiul Câmpina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689. Se supune la vot 

propunerea d-lui viceprimar și este aprobată cu unanimitate de voturi (17 pentru). 

(Dl.consilier Nistor nu a fost prezent când s-a supus la vot această propunere). 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și este aprobat cu unanimitate de 

voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a fost prezent când s-a supus la vot 

proiectul ordinii de zi). 

  Este luat în discuție primul punct înscris pe ordinea de zi – raport privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în 

semestrul al II-lea al anului 2013.  

 Pentru că nu sunt discuții pe marginea raportului de activitate prezentat se 

trece la discutarea pct.2 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina și aprobarea bugetelor 

ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2014. 

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

spune că, propunerea pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2014 a avut în 

vedere mai multe reguli bugetare. 

 În primul rând, aceea că, în cazul realizării unui grad de colectare a veniturilor 

proprii sub 97% pe anul 2012 și respectiv anul 2013, veniturile proprii pentru anul 

2014 trebuie să fie cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, respectiv anul 

2013. 

 Pentru anul 2013, gradul de colectare a veniturilor proprii a fost de 86,60% 

pentru contribuabili persoane fizice și de 96,13% pentru agenții economici. 

 Consideră că este un grad de colectare bun și mulțumește tuturor 

contribuabililor care au contribuit la stabilirea acestei sume a veniturilor și, implicit 

la realizarea mai multor lucrări de dezvoltare și de servicii în anul 2013. 

 Bugetul de venituri pentru anul 2014 este propus la un nivel de 76.521 mii lei, 

iar suma include: 

1. veniturile proprii calculate la nivelul realizărilor din anul 2013, mai puțin 

cele aferente codurilor 37.02 și respectiv 39.02 unde încasările se vor evidenția în 

buget pe măsura încasării lor, în valoare de 52.078.666 lei; 

2. cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, cod 04.02, stabilite la 

nivel de 24.375.000 lei, conform comunicării D.R.F.P.Prahova; 

3. sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, cod 

11.02.02, stabilite la un nivel de 23.143.000 lei, comunicat de D.R.F.P.Prahova; 

4. subvenții de la bugetul de stat – de 40.000 lei pentru ajutor încălzirea 

locuinței, sumă ce este la nivelul realizat în anul 2013; 
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5. veniturile sectorului de dezvoltare – în sumă de 1.228.000 lei reprezentând 

sume FEN postaderare proiect BATAL. 

S-a propus și aprobat anterior completarea veniturilor bugetare pentru anul 

2014, cu suma de 6.000.000 lei, care reprezintă împrumutul bancar aprobat inițial în 

anul 2013 pentru finanțarea proiectului ”Batal”, împrumut pentru care se fac 

demersurile necesare pentru schimbarea destinației pentru blocurile de necesitate și 

modernizarea Lacului Curiacul. 

Pe partea de cheltuieli, bugetul pentru anul 2014 propune un echilibru raportat 

la un nivel valoric de 76.781.000 lei sau mai mic, pentru că nu se pot depăși 

veniturile și cheltuielile. 

Pe structura cheltuielilor din secțiunea de funcționare se constată o evoluție 

pozitivă a acestora după cum urmează: 

 - cheltuiala de personal – se înregistrează o creștere de 2,2% justificată prin 

creșterea salariului minim pe economie – de la 800 la 850 lei începând cu 1 ianuarie 

2014 și respectiv de la 850 lei la 900 lei începând cu 1 iulie 2014 și prin ocuparea 

posturilor vacante în funcție de necesitate; 

 - cheltuiala materială – înregistrează o creștere datorată în primul rând 

majorării prețurilor la utilități (de ex.gaze – creșterea prețului gazelor va însuma 

într-un an de zile 50%, care reprezintă cheltuieli materiale ce trebuie asigurate 

tuturor compartimentelor din subordinea primăriei); 

 - reparațiile curente la instituțiile de cultură se continuă relativ la nivelul 

realizărilor anului precedent; 

 - reparații curente estimate a fi realizate în cadrul cap.84.02 – Transporturi 

vizează reparațiile curente la străzi cu un plafon superior celui realizat în anul 2013; 

 - pentru anul 2014 se continuă realizarea reparațiilor curente la unitățile de 

învățământ – cu un nivel valoric apropiat de cel realizat în anul 2013 și anume – 

800.000 lei față de 816.000 lei realizat în anul 2013 (inițial, în anul 2013 s-a aprobat 

suma de 700.000 lei). 

 Cheltuielile vor fi repartizate unităților de învățământ în urma analizei 

solicitărilor primite de către comisia specială de reparații la școli. 

 Pentru sănătate, la Cap.66.02 – s-au alocat fonduri pentru finanțarea 

cheltuielilor de investiții pentru cele două unități de specialitate (neluând în calcul 

cabinetele medicale școlare, care au cheltuieli de aprox. 494 mii lei, dar o parte din 

acestea sunt asigurate de la bugetul statului), după cum urmează: 

 - la Spitalul Municipal Câmpina – deocamdată nu s-a propus încă alocarea 

unei sume pentru bunuri și servicii; dacă în cursul anului va fi nevoie de aceste 

bunuri și servicii, la rectificările de buget se pot prevedea anumite sume. 

 Pentru cheltuielile de capital, Spitalul a propus alocarea sumei de 3.740 mii 

lei. Consiliul local a alocat 2.666 mii lei anul trecut, iar pentru anul acesta a propus 

suma de 1.000.000 lei. 

  - la Spitalul de Psihiatrie Voila – bunuri și servicii asigurate de primărie în 

anul 2013 – 257 mii lei, iar pentru anul acesta s-a propus suma de 200 mii lei; 

cheltuieli de capital -  suma de 378 mii lei a fost cheltuită anul trecut și s-a propus 

suma de 450 mii lei pentru anul 2014. 

 Sumele propuse depășesc sumele alocate în anul 2013 și i se pare normal, 

pentru că spitalele sunt instituții foarte importante pentru locuitorii din municipiul 
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Câmpina și pentru locuitorii din zonele limitrofe orașului, dar și pentru alte județe 

care se adresează Spitalului Voila. 

 Aici este o problemă nerezolvată la nivel național, pentru că primăria trebuie 

să asigure anumite cheltuieli pentru spital, deși acolo vin pacienți din 6 județe. 

 Nimeni din alt județ sau din altă localitate nu alocă bani pentru cheltuielile de 

capital, de ex. pentru schimbarea gardului împrejmuitor. 

 Pentru cap.67.02 – ”Cultură, recreere, religie” – pentru finanțarea cultelor 

religioase s-a propus suma de 150.000 lei, sumă ce va fi repartizată ulterior prin 

Hotărâre a Consiliului Local. 

 Pentru Legea nr.350/2005 pentru finanțarea acțiunilor sportive de 

performanță, a fost propusă suma de 627.000 lei, din care – 77.000 lei reprezintă 

datorie de anul trecut, iar diferența de 550.000 lei fiind repartizați pentru asociații 

culturale și cluburi sportive. 

Pentru clubul sportiv pe care Consiliul local dorește să-l realizeze în Câmpina 

a propus suma de 200.000 lei. Urmează ca acest club să fie înființat în acest an, dar 

dumnealui propune să se schimbe denumirea clubului, pentru că ”A.C.S.M.” nu a 

putut funcționa pentru fotbal, pentru că exista un alt club, cu același nume, înființat 

anterior. 

Propunerea dumnealui este să se înființeze alt club sportiv, cu altă denumire, 

care să angajeze instructori, sportivi și care să se ocupe de copiii municipiului 

Câmpina. Speră să fie un club transparent ca și activitate, să acopere disciplinele 

sportive importante ce sunt practicate în municipiul nostru. 

Este convins că, Comisia cultură, sport și sănătate din cadrul Consiliul local 

se va ocupa bine de acest capitol. 

 Pentru cap.68.02. - “Asigurări și asistență socială” suma alocată acoperă 

necesarul tuturor cheltuielilor de personal și al transferurilor pentru indemnizatiile 

insoțitorilor persoanelor cu handicap. 

Efortul municipiului Câmpina este foarte mare și se va cheltui pentru asistență 

socială suma de 4.222.000 lei, aceasta fiind necesară pentru toate cheltuielile care au 

destinație socială (cantină, indemnizație însoțitor cu handicap, ajutoare sociale de 

urgență, încălzire cu lemne, etc.). 

 Pentru “Centru social” s-a propus un nivel valoric de 195.000 lei – nivelul 

solicitat pentru asigurarea continuității activității centrului. Acesta este foarte util, 

pentru că sunt solicitanți care nu și-au găsit locuri și au probleme medicale. 

Fondurile europene estimate la acest moment pe cap.74.02 - “Mediu și ape”– 

reprezintă 2.129.000 lei – ponderea deținând-o finalizarea proiectului FEN pentru 

“ Sit poluat batal ” cu suma de 1.600.000 lei. Proiectul este finalizat ca lucrare în 

anul 2013, dar mai sunt cheltuieli care trebuie asigurate în continuare.  

Există o garanție de bună funcționare care se finalizează anul acesta, după 

care, primăria trebuie să dea executantului 30% din suma depusă inițial (70% s-a dat 

executantului când s-a făcut recepția execuției lucrărilor, iar când se va face recepția 

finală, după termenul de garanție, mai trebuie să se dea executantului încă 30%). 

 De asemenea, este propusă cofinanțarea proiectului “Reabilitare și 

modernizare sisteme de apă - Hidro Prahova” în valoare de 329.000 lei, precum și 

cofinanțarea parțială aferentă proiectului “Reabilitare conductă aducțiune, conductă 

transport și rețele de distribuție municipiul Câmpina” în sumă de 200.000 lei. 



5 

 

Lucrarea respectivă înseamnă executarea canalizării în Câmpina. Lucrările 

trebuie să înceapă, conform graficului care urmează să fie stabilit cu Hidro Prahova. 

Sunt foarte multe străzi, printre care, cele mai importante sunt în cartierele 

Voila și Câmpinița. După executarea lucrărilor se pot moderniza străzile respective, 

cum ar fi B-dul Carol I până la bazin, Calea Doftanei, str.Bobâlna, ș.a.m.d. 

De asemenea, proiectul referitor la ”Conducta de aducțiune, transport și rețele 

de distribuție”, în sumă de 200 mii lei, ca și cofinanțare este un proiect important, 

identificat anul trecut de colegii de la Ministerul Mediului sau Ministerul 

Dezvoltării și este un proiect cu fonduri rămase din fondurile europene din perioada 

2007 – 2013 și din acest proiect în care s-au înscris se va realiza schimbarea unor 

conducte de apă care au dificultăți și anume: schimbarea conductei de aducțiune de 

la Stația Doftana care se află lângă azilul chinologic și transportă apa până pe 

str.Ec.Teodoroiu. Conducta este lungă și este situată pe lângă calea ferată. Aceasta 

va fi schimbată, fiind o investiție foarte importantă pentru că, conducta are un 

diametru mare, de aprox. 400 mm. 

 Se va mai schimba conducta de apă pe străzi importante, cum ar fi Calea 

Doftanei, B-dul Nicolae Bălcescu de la str.Sondei până la seră (motiv pentru care 

strada nu a fost reabilitată) și str.Ecaterina Teodoroiu. 

 Se dorește să se semneze contractul de finanțare pentru acest proiect și trebuie 

să apară și o Hotărâre de Guvern în care și Câmpina să fie menționată ca beneficiară 

a proiectului, proiect finanțat de către Banca Comercială a Consiliului Europei. 

 Tot pe proiecte europene este prevăzută și suma de 350.000 lei pentru 

”Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal”. Este un proiect, pentru care 

semnarea contractului de finanțare este eminentă, după care, vor avea loc licitații 

pentru reabilitarea construcției policlinicii și în paralel, licitații pentru achiziția de 

echipament pentru policlinică, care sunt în valoare de 5.500 mii lei (din totalul 

proiectului de 11.100 mii lei. 

 Referitor la Anexa nr.2 – lista cheltuielilor de capital (obiective de investiții), 

dorește să puncteze doar câteva poziții mai interesante și anume: 

  - restaurare terase și hidroizolații Castelul Iulia Hasdeu – este o lucrare 

care se realizează peste lucrarea de anul trecut, de consolidare, acestea fiind lucrări 

în continuare (lucrări neplătite de anul trecut și trebuie plătite în acest an); 

  - reabilitare Grup Școlar Energetic – 165.000 lei, suma este destinată 

finalizării construcției Corpului G; 

  - reabilitare termică blocuri de locuințe – 80.000 lei (este o parte din 

cofinanțarea instituției și se va vedea dacă se vor obține bani de la Guvern pentru cei 

50% pe care trebuie să-i asigure conform Ordonanței). 

 Există cele 7 blocuri de locuințe pentru care există proiecte și nu s-a putut 

face nimic încă din anul 2012. 

- sistematizare verticală și branșamente la utilități blocul A.N.L. din 

str.Ecaterina Teodoroiu – 70.000 lei. Este interesant faptul că se intenționează să se 

finalizeze tronsonul de bloc, de 20 apartamente, pentru tinerii sub 35 ani; 

- consolidare și modernizare clădiri sera floricolă – trebuie modernizată 

sera mică, pentru că sera mare a fost modernizată anul trecut. Domnii consilieri 

sunt invitați să viziteze sera, aceasta fiind o construcție nouă și modernă, care 

aduce mari economii la consumul de gaze; 
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- blocul de locuințe de necesitate – 80.000 lei – restul sumei de bani se 

va asigura din creditul de 6.000.000 lei; 

- amenajare teren de sport – 710.000 lei – cea mai mare parte a 

cheltuielilor se face prin achiziția și montajul gazonului artificial. Speră ca firma 

care se ocupă de lucrare, să o execute imediat ce vremea va fi favorabilă. 

 La Cap.70.02 – pct.C – Alte cheltuieli de investiții – 20.000 lei – s-a introdus 

un nou pct. ”SF amenajare spațiu conservare picturi Nicolae Grigorescu”. 

 Dorește să se amenajeze un spațiu și a propus ca acesta să fie la subsolul 

camerei Casei Căsătoriilor, care, printr-o atmosferă controlată și alte amenajări 

(camera să fie securizată) să se poată păstra schițele lui Nicole Grigorescu (202 

buc.), care au fost câștigate în instanță de la Muzeul Național de Artă. 

 - amenajare Lacul Curiacul – 200.000 lei, restul sumei fiind asigurată din 

credit; 

 - modernizare străzi: Vacanței – terminarea lucrărilor, iar la lucrări noi 

str.General Ioan Stoica, Col.Haralambie Săvulescu, Gloriei și Al.Bujorului. Acestea 

vor fi executate pentru că nu s-a reușit să se introducă conducta de gaze; 

 - proiect tehnic și execuție sens giratoriu intersecție B-dul Nicolae Bălcescu – 

Calea Daciei – pentru că se impune un astfel de sens giratoriu, mai ales, în urma 

apariției unui agent economic; 

 - reabilitare Șoseaua Paltinu – este o lucrare nouă, unde nu va exista 

canalizare menajeră, fiind o stradă importantă, de legătură cu alte localități și o 

poartă de intrare în municipiul Câmpina – suma alocată 2.000.000 lei; 

 - realizarea unui sistem video de supraveghere a intersecțiilor pentru care 

există și proiect tehnic; se dorește să se meargă cu supravegherea și către spațiile 

adiacente (spații verzi, pasaje pietonale). 

 În Anexa A, B, C și D la proiectul de hotărâre sunt propuneri pentru reparații 

și reabilitare parcuri, parcări, străzi și domeniul public. 

 Dl.Frățilă întreabă dacă la capitolul reparații și reabilitare parcuri este alocată 

și o sumă pentru desființarea postamentului din parcul ”La Soldat”, care nu mai are 

nicio utilitate. 

 Dl.primar spune că s-a propus alocarea unei sume pentru Parcul Milia, dar 

pentru parcul ”La soldat” nu sunt bani suficienți. 

 Când se vor prevede bani pentru pasajul pietonal de la soldat (probabil anul 

viitor) trebuie să se hotărască ce se va întâmpla și cu monumentul, pentru că acesta 

este vechi, amplasat pe un soclu care este disproporțional față de monument; există 

și o fundație, în formă de cruce, care nu este utilizată.  

 Consiliul local trebuie să hotărască ce monument ar putea fi realizat pentru 

finalizarea pasajului pietonal. 

 Dl.Telegescu, la Cap.67.02 – Cultură, recreere, religie – propune diminuarea 

sumei de la 660.800 lei, la suma de 563.600 lei pentru susținerea financiară a unor 

manifestări cultural - artistice, sportive și educative. 

 Dl.Enache dorește să știe ce se întâmplă cu str. Ion Câmpineanu care era 

propusă pentru canalizare și dacă există ideea de a se moderniza, ținând cont că, 

Lacul Curiacul va fi modernizat, iar zona străzii este uitată de executiv. 

Răspunde dl.viceprimar, care spune că, în programul de reparații și investiții 

nu au fost trecute străzile care sunt prinse în programul de canalizare, ce urmează a 
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se executa de Hidro Prahova, pentru că acest program privind extinderea canalizării 

municipiului Câmpina se derulează pe o perioadă de 2 ani, lucrările se vor executa 

pe baza unui grafic care trebuie acceptat de executiv și nu există convingerea că 

există timpul necesar pentru a interveni în modernizarea străzilor. 

 Executivul și-a propus să finalizeze toate parcările din Câmpina și toate 

străzile pe care nu se intervine. 

 Constructorul care realizează canalizarea are obligația de a aduce strada la 

starea inițială, după care se va interveni anul viitor pentru modernizare. 

 Pe strada Ion Câmpineanu se va introduce canalizare, dar, conform 

programului, nu crede că se va finaliza lucrarea de canalizare anul acesta. Se dorește 

să se modernizeze str.Bobâlna, Calea Doftanei, Voila. 

 La fel și pe Câmpinița, se va moderniza mai întâi B-dul Carol I și după aceea 

celelalte străzi. 

 În anul 2015 se va termina lucrarea de canalizare, contractul fiind până în luna 

august 2015. Dacă pe str.Ion Câmpineanu se introduce canalizare în anul 2015, 

probabil că, în același an se va și moderniza. 

 Programul de canalizare este pe o perioadă de 2 ani (Trebuie realizată 

canalizarea pe o distanță de 26 km). 

 Pentru că nu mai sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, se supune 

la vot amendamentul d-lui consilier Telegescu: la Cap.67.02 – Cultură, recreere, 

religie – suma să fie diminuată de la 660.800 lei, la 563.600 lei pentru susținerea 

financiară a unor manifestări cultural - artistice, sportive și educative. Cu 

unanimitate de voturi (17 pentru), amendamentul a fost aprobat. 

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

unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a fost prezent la 

dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

 Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea repartizării excedentului bugetului local în anul 2014. 

 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, proiectul este tehnic și față de expunerea de motive 

prezentată, nu are completări. 

 Pentru că nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot 

și este adoptat cu unanimitate de voturi (17 pentru). 

 Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.4) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru 

acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare. 

 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, proiectul este tehnic și se referă la acoperirea cheltuielilor 

din secțiunea de dezvoltare, care au fost mai mari decât veniturile cu cheltuieli din 

secțiunea de funcționare, respectând o regulă bugetară a bugetului local. 

Pentru că nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot 

și este adoptat cu unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a fost 

prezent la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

 Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificărilor legate de bugetul Proiectului ”Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal 
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Câmpina” și a cheltuielilor aferente survenite ca urmare a procesului de 

evaluare. 

 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, pentru acest proiect s-a primit o scrisoare de la Agenția de 

Dezvoltare Regională (care este organismul intermediar pentru proiecte cu fonduri 

europene la Ministerul Dezvoltării) 

, prin care se comunică că proiectul este acceptat pentru următoarea etapă și anume, 

etapa de contractare. 

 Ca urmare a verificărilor efectuate în prezența reprezentantului legal al 

autorității administrativ teritoriale și a persoanei de contact desemnată pentru acest 

proiect (verificarea făcându-se pe teren pe data de 16 ianuarie a.c.),                                   

s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile obligatorii pentru următoarea etapă de 

contractare, cu obligația adoptării de către Consiliul local al municipiului Câmpina a 

unei hotărâri prin care să se aprobe modificările legate de bugetul proiectului și a 

cheltuielilor aferente survenite ca urmare a procesului de evaluare tehnică și 

financiară. 

 În raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Hoitan Dana s-a putut 

observa că este detaliată modificarea proiectului, pentru că acesta a fost realizat în 

anul 2009, iar modernizarea proiectului s-a realizat în anul 2013. 

 În cadrul procesului de evaluare a proiectului, s-a solicitat reâncadrarea 

anumitor cheltuieli și actualizarea acestora, conform legislației, generându-se mai 

multe modificări: modificarea cotei de T.V.A.  la 24%, modificarea valorii de prag a 

mijloacelor fixe, reîncadrarea unui procent din cheltuielile aferente construcțiilor și 

instalațiilor, pentru că o parte au fost realizate în decursul acestor 4 ani, iar o parte 

au devenit necesare pentru că s-a extins suprafața proiectului către radiologie și 

laborator. 

 De asemenea, echipamentele și dotările au fost reîncadrate – unele dintre ele 

nu mai sunt necesare deoarece au fost achiziționate de către spital, altele sunt 

necesare și au alte valori, iar spitalul, între timp  a venit și cu alte solicitări de 

echipamente, care nu au fost prinse în lista inițială din 2009. 

 Pentru acest motiv s-a întocmit o nouă listă aprobată de organismul 

intermediar și pe care dumnealui o propune Consiliului local spre aprobare prin 

proiectul de hotărâre, doar ca indicatori tehnico – economici care s-au modificat, iar 

valoarea este mai mare decât valoarea inițială aprobată de Consiliul local în anul 

2009. 

 Valoarea totală a proiectului este de 11.397.056,52 lei, din care valoare 

neeligibilă a proiectului 268.663 lei. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a 

fost prezent la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

 Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.6) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Închidere rampă ecologică Bănești”, județul Prahova. 

 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, există un contract de asociere din anul 2011, încheiat între 
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Consiliul Județean Prahova, Consiliul local al municipiului Câmpina și Consiliul 

local al comunei Bănești, pentru închiderea rampei de gunoi Bănești. 

 Contractul a fost încheiat pentru că, Agenția de Protecția Mediului a dorit să 

se declanșeze procesul de închidere a rampei; închiderea rampei este un obiectiv de 

mediu și trebuia realizată la un moment dat. 

 Pentru că a fost un proces de lungă durată cu S.C. Apasco, care dorea să iasă 

din calitatea de asociat, la presiunea Agenției de Protecția Mediului s-a întocmit 

contractul  pentru serviciile de proiectare între cele trei părți. S-a pornit la realizarea 

acestui proiect prin întocmirea studiului de fezabilitate de către S.C. Incerc Ploiești 

și plătit de Consiliul Județean Prahova. 

 După aprobarea indicatorilor tehnico-economici care au fost transmiși de 

Consiliul Județean Prahova și care vor fi aprobați și de Consiliul Local Bănești, se 

poate continua cu etapa a 2-a, respectiv proiectul tehnic, detaliile de execuție, 

documentația pentru autorizația de construire, caietele de sarcini. 

 Conform indicatorilor, valoarea lucrării este de 6.086.727 lei, care nu are 

nicio cofinanțare, iar suma va fi plătită de cele trei părți. 

 Consiliul local Câmpina, prin intermediul juriștilor, va trebui să vadă cum 

reușește să se introducă și S.C. Apasco, care a asigurat peste 50% din valoarea 

investiției, ca fiind al patrulea asociat. 

 Probabil, S.C. Apasco nu o să dorească să intre în asociere, o să urmeze un alt 

proces, dar trebuie mers înainte cu contractul pentru serviciile de proiectare și să se 

încerce să se obțină bani și de la Apasco, în proporția stabilită de cheltuielile pentru 

realizarea rampei. 

Pentru că nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot 

și este adoptat cu unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a fost 

prezent la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

Se trece la discutarea punctului nr.7 de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr.2 și nr.4 la H.C.L. 

nr.101/25 iulie 2013 referitoare la aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii al  Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina, 

precum şi cele ale instituţiilor cu sau fără personalitate juridică din subordinea 

Consiliului Local. 

Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, a propus unele modificări, după cum urmează: 

- prin examenul de promovare în anul 2013 pentru funcționarii publici care 

îndeplineau condițiile prevăzute de lege, s-au transformat unele funcții publice, după 

care s-a propus menționarea acestora și în statul de funcții. 

 De asemenea, a propus ca la Serviciul Juridic și contencios, resurse umane, 

îndrumare asociații de proprietari – funcția de consilier clasa I, gradul principal, să 

se transforme în consilier clasa I, gradul debutant, pentru a se putea angaja o 

persoană, care nu are experiență mare de lucru, nefiind o funcție care necesită 

cunoștințe aprofundate în acest domeniu. 

 La Serviciul asistență socială și autoritate tutelară – funcționarul pentru 

problemele rromilor a fost eliberat din funcție în anul 2012, nu avea decât 10 clase, 

motiv pentru care a propus ca funcționarul să aibă studii superioare și care, mai ușor 

poate identifica proiecte de finanțare special concepute pentru comunitatea romilor. 
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 La Serviciul administrare spații verzi – 2 funcții de muncitor floricultor se 

transformă în muncitor necalificat, deoarece cei calificați sunt angajații serei de mai 

multă vreme, au urmat cursuri și au diplomă. 

 Ieșind la pensie doi angajați, nu se mai găsesc alți doi muncitori floricultori 

calificați. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (17 pentru). (Dl.consilier Nistor nu a 

fost prezent la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

 Este prezent la lucrările ședinței Consiliului local, dl.Nistor Marian. 

 Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.8) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. 

 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, planul de acțiune aduce foarte multe sarcini administrației 

locale și angajaților din cadrul primăriei pentru protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole. 

 Pe raza municipiului Câmpina nu există multe ferme de animale care să 

creeze nitrați. Pentru localitățile aflate în mediul rural, proiectul este mult mai 

important, existând surse reale de poluare cu nitrați. 

 A propus Planul local de acțiune, conform prevederilor unor Ordonanțe ale 

Guvernului, care au impus foarte rapid, până la sfârșitul anului 2013 să se adopte de 

Consiliul local respectivul plan. 

 Planul a existat cu mai mulți ani în urmă, dar acesta nu a fost realizat pentru 

nicio localitate, motiv pentru care Comunitatea Europeană a acționat și Ministerul 

Agriculturii a impus să se aprobe planul în 2013. 

 Dumnealui nu a vrut să propună planul, pentru că i se părea că este 

improvizat, motiv pentru care a propus să fie realizat de Oficiul de Studii 

Pedologice și Agrochimice Prahova, care a întocmit un plan corect. 

 Realizarea acestuia este foarte laborioasă și speră că se va realiza. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea  Planului de acţiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe 

domeniul public sau privat al municipiului Câmpina cu persoanele beneficiare 

ale prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 

2014. 

Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care spune că, planul trebuie aprobat în fiecare an, iar în anexă la 

proiectul de hotărâre au fost prezentate lucrările și compartimentele către care se 

adresează. 

Propune să se includă în Planul de acțiuni și lucrări, numărul de persoane care 

prestează ore de muncă, pe fiecare compartiment în parte (conform listei pe care a 

înaintat-o domnilor consilieri înainte de începerea ședinței), fiind un număr fix de 

persoane la întreținere cimitire, cantina socială, școli, licee, Poliția locală, Casa de 

Cultură și arhiva primăriei, restul de persoane merg către întreținere străzi, parcări, 

spații verzi, parcuri și locuri de joacă. 
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Dl.Frățilă întreabă dacă se poate stipula în Planul de acțiuni, faptul că, în 

situații de criză (ex. zăpadă) beneficiarii de ajutor social să fie chemați, la un 

moment dat, într-o anumită zi, perioadă, să participe, de exemplu, la dezăpezire. 

Dl.primar spune că, în anexa la proiectul de hotărâre, la pct.1 – acțiuni și 

măsuri întreprinse, se menționează și îndepărtarea zăpezii. Zăpada va fi îndepărtată 

de beneficiarii ajutorului social, ca și curățarea rigolelor, decolmatarea șanțurilor, 

ș.a. 

Antevorbitorul a înțeles că, beneficiarii prestează orele în folosul comunității 

atunci când doresc. 

Întreabă dacă aceștia pot fi chemați de autoritatea locală, toți, într-o anumită 

zi sau nu. 

Dl.primar spune că situația este relativă, pentru că se face o programare a 

beneficiarilor de ajutor social, pe obiective, în fiecare lună. Beneficiarii ajutorului 

social nu respectă întotdeauna programarea, găsind tot felul de motive. 

Dl.Frățilă mai întreabă dacă este legal să se introducă o astfel de prevedere 

care să dea autorității un atu în plus față de beneficiarii ajutorului social. 

Dl.primar spune că, dacă juriștii consideră că se poate introduce o asemenea 

obligativitate se va lua în calcul. 

Dl.secretar spune că, aceștia nu vin să ridice nici alimentele primite din 

fonduri europene, fiind foarte greu să fie chemați într-un timp foarte scurt. Au 

programarea pe care o respectă, pentru că altfel nu mai primesc ajutor social dacă nu 

execută nr. de ore.  

D-na Clinciu spune că, nu au cum să fie determinați să vină într-o anumită zi 

și o anumită oră. Au un număr fix de ore, care le execută în decursul unei luni. 

Intervine dl.viceprimar care spune că nu li se poate nominaliza ziua, ei știu că 

au un număr de zile. 

Dl.Frățilă întreabă, dacă sunt cazuri naționale, în care este absolută nevoie de 

oameni, beneficiarii de ajutor social nu pot fi chemați. 

Dl.viceprimar spune că se poate apela la aceștia, dar acest lucru se poate face 

la început de lună. În ianuarie a nins spre sfârșitul lunii, iar dacă aceștia aveau orele 

de muncă prestate, nu mai veneau pentru alte ore. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea unor reglementări 

referitoare la întocmirea listei cu priorități cu solicitanții de locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, construite prin A.N.L., situate în municipiul 

Câmpina a fost retras din proiectul ordinii de zi. 

Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.11) este proiect de hotărâre 

privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor 

manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul 

local, în anul 2014. 

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei de sănătate, cultură, 

învățământ, culte și tineret, sport și turism, în numele cărora ia cuvântul 

dl.Telegescu, care propune ca amendament la art.1 al proiectului de hotărâre – 

Aprobă alocarea sumei de 563.600 lei din bugetul local (...), conform Anexei, care a 

fost înaintată membrilor Consiliului local înaintea ședinței. 
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Dl.Frățilă dorește să prezinte programul manifestărilor culturale 

(manifestările deja tradiționale au fost menținute), cum ar fi: 

- la Casa Tineretului: 

- Concursul de înot pentru copii și Cupa Moș Crăciun; 

- Manifestări Ziua copiilor; 

- Serbările toamnei; 

- Premierea elevilor olimpici la nivel național; 

- Festivalul de jazz – rock; 

- Concert de revelion; 

- Târgul Mierii. 

 - la Casa de Cultură ”Geo Bogza”: 

  - Festivalul Teatrelor Proiect; 

  - Curs de interpretare teatrală; 

  - Concursul de lectură pentru elevi ”România, citește-mă!”; 

  - Concursul Național de Literatură ”Geo Bogza”; 

  - Festivalul folcloric ”Hora Prahoveană”; 

  - Ansamblul folcloric ”Ghiocelul”. 

 - la Muzeul Memorial ”B.P.Hasdeu” – cea mai importantă manifestare 

rămâne ”Sărbătoarea celor două Iulii”; 

 - la Biblioteca Municipală ”Dr. C.Istrati”: 

  - Concursul de manuscrise; 

  - Concurs ”Cartea Anului 2013”; 

  - Campania ”Pedagogia lecturii”. 

 La nivel de buget, programul manifestărilor culturale reprezintă sub 1% din 

bugetul general al municipiului. 

Dl.primar întreabă ce înseamnă Concert extraordinar ”Seară  Gershwin”. 

Răspunde dl.Dochia care spune că este o colaborare cu Opera Română, care 

constă într-un concert, cu muzică Gershwin (soprană, mețosoprană, pian și balet). 

Concertul costă mai mult, dar speră să îl scoată la prețul de 7.000 lei, pentru a se 

vinde biletele mai ieftin.  

Este o manifestare nouă și o colaborare nouă cu Opera Română din București. 

Cu suma de 3.000 se va asigura transportul, decorul, iar restul sumei reprezintă 

drepturile de autor și de interpretare, care vor fi suportate din biletele care se vor 

vinde cu 20 lei/bilet. 

D-na Albu se bucură că, Comisia de cultură a reușit să reducă cu 15% 

cheltuielile pentru acțiunile culturale și sportive din anul 2014, dar, când 

dl.Telegescu a făcut propunerea pentru reducerea sumei, s-a gândit că reducerea s-a 

realizat prin renunțarea la unele activități. 

A constatat că se fac multe manifestări, cu bani puțini și 70% dintre acestea 

nu o să aibă niciun alt impact pentru nicio categorie socio – profesională din oraș, în 

afară de consilierii locali care vor să fie vizibili de mai multe ori. 

Această părere a dumneaei a exprimat-o de 3 ani, în sensul să se mai renunțe 

la unele activități, pentru că, din experiența anilor trecuți, unele sunt niște ”șușe”, iar 

altele ”sunt făcute între noi pentru noi”. 
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Câteva manifestări care sunt importante și de impact, suferă de lipsă de 

promovare și nimeni nu știe despre ele (se pune un afiș la Casa de Cultură și o știre 

într-unul din ziarele on-line sau blogurile din Câmpina). 

Întreabă cui folosesc aceste manifestări, în afara persoanelor care vor să aibă 

vizibilitate cu orice preț. 

Intervine dl. secretar, care spune că s-a discutat și în urmă cu trei ani, despre 

denumirea manifestărilor: Cupa ”Barbu Știrbei” la fotbal, fiind de părere că sună 

anacronic; Memorialul ”Ștefan Stănescu” la handbal, Memorialul ”Mihai Pastor” la 

baschet. Oricând se poate schimba și se poate numi – Cupa Liceu ”Barbu Știrbei”, 

sau se găsește un reprezentant al mișcării sportive care nu mai este printre noi și se 

dă altă titulatură acestei manifestări. 

Dl.Telegescu spune că denumirea nu a fost dată de Comisia de sănătate, 

cultură. În urmă cu 4 ani, când  a început să aibă loc manifestarea cu denumirea 

respectivă, profesorii de sport au spus că ”Barbu Știrbei” a fost mijlocaș ofensiv la o 

echipă de fotbal. 

În ceea ce privește afirmațiile d-nei Albu, dorește să menționeze faptul că 

domnii consilieri nu prea au fost văzuți la astfel de acțiuni și nu au de unde să știe 

dacă oamenii participă sau nu. 

Îi dă dreptate d-nei Albu, că unele acțiuni nu sunt promovate. 

Pentru că nu mai sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, se supune 

la vot amendamentul d-lui Telegescu - la art.1 al proiectului de hotărâre – Aprobă 

alocarea sumei de 563.600 lei din bugetul local (...), conform Anexei (care a fost 

modificată și completată). Cu unanimitate de voturi (18 pentru), amendamentul a 

fost aprobat. 

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

unanimitate de voturi (18 pentru). 

Punctul nr.12 de ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

organizarea rețelei școlare cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și 

particular, cu personalitate juridică, din municipiul Câmpina, pentru anul 

şcolar 2014 – 2015. 

Dl.secretar propune să se ia o pauză pentru a se întocmi raportul de 

specialitate al Comisiei sănătate, cultură. 

Se ia o pauză.  

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei de sănătate, cultură, 

învățământ, culte și tineret, sport și turism, în numele cărora ia cuvântul 

dl.Telegescu, care spune că este un proiect care se elaborează anual și față de 

expunerea de motive prezentată nu are completări. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.13) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor fizice 

și juridice, prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L. Câmpina pentru colectarea, 

transportul și depozitarea deşeurilor menajere și asimilabile acestora. 

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei administrație publică 

locală, juridic, relații cu publicul, în numele cărora ia cuvântul dl.Ioniță, care spune 

că, în urma cererii înaintate de S.C. Floricon Salub S.R.L., comisia a evaluat cererea 
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și consideră că este vorba decât de o indexare de 30 bani la plata gunoiului menajer, 

care se datorează creșterii venitului minim garantat (de la 800 lei la 850 lei și de la 

850 lei la 900 lei) și taxa de depozitare la rampă, care a crescut de la 59,92 lei/tonă 

la 69,58 lei/tonă. 

Membrii comisiei au fost la fața locului și au constatat că, creșterea ar fi putut 

fi de 60 bani, dacă societatea nu ar fi implementat și o stație nouă de compactare 

care reduce creșterea de la 60 de bani la 30 de bani pentru fiecare persoană care are 

contract. 

Consideră că trebuie găsită o soluție ca toți cetățenii să plătească taxa de 

gunoi. Pe viitor, împreună cu toți colegii de la toate partidele să se găsească o soluție 

astfel încât cetățenii să plătească mai puțin, dar să nu mai fie discriminare, să 

plătească toți, nu doar unii. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Punctul nr.14 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea unor reglementări referitoare la terenurile proprietate a 

municipiului Câmpina, aflate sub contract de închiriere. 

 Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl.consilier Nistor, care spune că 

proiectul a fost realizat împreună cu Poliția locală și cu dl.Olărașu, pentru a putea fi 

un proiect aplicat fără probleme. Este o nouă etapă pentru a rezolva problema 

câinilor comunitari, există regulamentul privind câinii fără stăpân pe domeniul 

public, iar prin adoptarea acestei hotărâri se va reglementa și situația câinilor de pe 

terenurile proprietate a municipiului Câmpina, aflate sub contract de închiriere. 

 În Monitorul Oficial a apărut Ordinul ANSVSA referitor la identificarea și 

luarea în evidență a câinilor cu stăpân. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.15) este proiect de hotărâre 

privind abrogarea H.C.L. nr.182/25 noiembrie 2010 privind aprobarea 

parteneriatului public – privat, între Serviciul Public de Administrare şi 

Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina - ca 

partener public, şi persoane juridice sau asociere de persoane juridice române 

sau străine, în vederea construirii şi administrării obiectivului „Corp C2 (spaţii 

comerciale + birouri) şi pasaj pietonal acoperit de legătură cu corp C1 - Piaţa 

Agroalimentară Câmpina” și a H.C.L. nr.6 din 27 ianuarie 2011 referitoare la 

aprobarea modificării şi completării art.2 din H.C.L. nr.182/25 noiembrie 2010. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este d-na Clinciu Monica, care spune că 

proiectul de hotărâre a fost promovat datorită imposibilității aplicării Legii 

nr.178/2010 a parteneriatului public – privat și cele două hotărâri ale Consiliului 

local nu mai pot fi duse la îndeplinire. Conform Legii parteneriatului public – privat, 

care a apărut pe site-ul Parlamentului, fără a fi publicată în Monitorul Oficial, 

proiectul pe care Serviciul piață vroia să-l realizeze nu mai este eligibil, atât în ceea 

privește valoarea investiției, cât și modalitatea de recuperare a acesteia, astfel încât 

îi roagă pe domenii consilieri să fie de acord cu proiectul, nemaiexistând 

posibilitatea să se pună în aplicare hotărârile de consiliu. 
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Dl.Tudor spune că d-na Clinciu a făcut precizarea că legea nu a fost publicată 

în Monitorul Oficial; întreabă dacă se așteaptă publicarea acesteia, s-au o aplică 

înainte. 

D-na Clinciu spune că nu se mai poate pune în aplicare legea veche, motiv 

pentru care nici cele două hotărâri ale Consiliului local nu mai pot fi puse în 

aplicare. 

A făcut precizarea că, nici noua lege nu mai prevede posibilitatea 

parteneriatului public – privat. 

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

vot, și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Punctul nr.16 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a 

terenului în suprafață de 134,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea 

Doftanei, nr.82, Tarla 83, Parcela 121 – parțial. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este d-na Clinciu Monica, care spune că 

proiectul a fost inițiat în mai multe rânduri și se referă la inventarierea terenului, pe 

care, proprietarul construcției dorește să-l cumpere. Ca urmare a cererii 

proprietarului, solicită Consiliului local să fie de acord cu inventarierea terenului, 

pentru ca acesta să poată fi vândut ulterior. 

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

vot, și este adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere (dl.Tifigiu). 

Următorul punct (nr.17) de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind 

aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a 

terenului în suprafață de 146,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea 

Doftanei, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 118 este luat în discuție. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este d-na Clinciu Monica, care spune că este 

vorba despre o familie care a cumpărat magazinul situat vis-a-vis de intrarea în 

Rafinărie, pe care l-au renovat. Magazinul are o suprafață mică de teren, motiv 

pentru care doresc să facă o extindere a construcției și au înaintat o cerere pentru 

concesionare, în vederea extinderii construcției existente. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Se trece la discutarea punctului nr.18 de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului 

Câmpina a terenului în suprafață de 444,00 m.p., situat în municipiul 

Câmpina, str.Oborului, nr.8. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este d-na Clinciu Monica, care spune că 

proiectul a mai fost promovat de un alt consilier, au existat probleme în ceea ce 

privește dezmembrarea suprafeței de 21,00 m.p., probleme care s-au rezolvat prin 

refacerea dezmembrării. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.19) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Modificare P.U.Z. aprobat 

prin H.C.L. nr.85 din 30 mai 2013 – modificare retrageri față de aliniament 
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pentru ansamblu rezidențial – 2 unități de locuit”, pe teren situat în 

intravilanul municipiul Câmpina, Aleea Roșiori, nr.4. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl.consilier Nistor Marian, care spune 

că solicitantul, dl.Geambașu, a început demersurile în anul 2007 pentru a edifica o 

locuință.  

Dumnealui și mulți alți cetățeni au fost clienții d-lui Nedelcu Sorin. Au făcut 

plăți către acesta (conform facturilor), fără niciun rezultat, motiv pentru care a 

trebuit să continue cu un alt proiectant și să intre în legalitate, dar, între timp 

legislația și P.U.G.-ul s-au schimbat. 

Anul trecut s-a  întocmit un P.U.Z., a fost aprobat în Consiliul local, dar 

planul de amplasament a fost întocmit eronat. 

Dl.Geambașu dorește să intre în legalitate și speră că, odată cu aprobarea 

modificării P.U.Z.-ului din mai 2013, să poată obține autorizația  de construire. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Punctul nr.20 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

schimbarea destinaţiei imobilului situat în municipiul Câmpina, str.Viitorului, 

nr.4D (corpul C1 și corpul C2- parțial), din locuinţă în pensiune turistică. 

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei amenajarea 

teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului, în numele cărora ia cuvântul 

dl.Tudor, care spune că există o cerere pentru schimbarea destinației imobilului în 

pensiune turistică.  

Pentru înființarea unei pensiuni sunt necesare certificatul de urbanism și  

acordul vecinilor, după care aprobarea Consiliului local. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.21) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a 

terenului în suprafață de 110,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Aleea Roșiori, 

nr.2, Tarla 83, Parcela Cc 23. 

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei amenajarea 

teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului, în numele cărora ia cuvântul 

dl.Tudor, care spune că, terenul a fost concesionat din anul 1997, au fost achitate 

toate redevențele, motiv pentru care concesionarul dorește să-l cumpere. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Punctul nr.22 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 

inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în 

suprafață de 2,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Primăverii, f.nr. 

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei amenajarea 

teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului, în numele cărora ia cuvântul 

dl.Tudor, care spune că, proiectul se referă la edificarea unui balcon, pe un teren în 

suprafață de 2,00 m.p. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 
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Următorul punct luat în discuție este proiect de hotărâre privind darea în 

administrare Spitalului Municipal Câmpina a unui teren, în suprafaţă de 120,00 

m.p., situat în incinta instituției. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl.consilier Tudor, care spune că, 

Spitalul Municipal Câmpina solicită o suprafață de 120,00 m.p., situată în incinta 

instituției, în vederea amplasării Stației de neutralizare a deșeurilor medicale. 

Impunerea este din partea Ministerului Sănătății și trebuie să se dea dreptul de 

administrare a terenului de către spital. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării și completării Anexei nr.2 la H.C.L. nr.77/30 mai 2013 privind 

dezmembrarea imobilului – teren, în suprafață totală de 10.500 m.p., Nr. 

cadastral 25180 și concesionarea prin licitație publică a loturilor nr.1-4, în 

suprafață totală de 9.029 m.p., situate în municipiul Câmpina, str.Petrolistului, 

f.nr., Tarla 83, Parcela 689 și a Anexei la H.C.L. nr.78/30 mai 2013 privind 

aprobarea documentaţiei de atribuire întocmită în aplicarea concesionării prin 

licitaţie publică a terenurilor în suprafață totală de 9.029 m.p., situate în 

municipiul Câmpina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl.Dragomir Ion, care spune că a 

propus modificarea documentației de atribuire la cele patru loturi de teren situate pe 

str.Petrolistului, pentru că, în documentație erau prevăzute unele condiții, printre 

care și aceea ca suprafața construită să nu depășească 900 m.p. Documentația a fost 

realizată când loturile erau mai mici. Dorește să li se dea posibilitatea 

concesionarilor să construiască pe o suprafață mai mare, în condițiile în care P.U.G. 

permite acest lucru. 

Când terenul s-a împărțit în cele 4 loturi, documentația de atribuire a rămas 

aceeași. Reprezentanții unei societăți au cumpărat 3.000 m.p. și doresc să 

construiască pe o suprafață de 1.300 m.p., iar conform P.U.G. are voie să 

construiască până la 1.800 m.p. 

Se adresează Consiliului local, să fie de acord cu modificarea celor două 

anexe, care prevedeau limitarea suprafeței construite la 900 m.p. și să li se permită 

să construiască conform P.U.G.-ului. 

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

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (18 pentru). 

Ultimul punct de pe ordinea este întrebări, interpelări, diverse. 

Ia cuvântul d-na Dumitrescu, care spune că la Școala Gimnazială ”Ion 

Câmpineanu”, în cadrul ședinței Consiliului de administrație i s-a adus la cunoștință 

că au probleme cu acoperișul (care este în garanție); au înaintat adrese la primărie, 

dar nimeni nu a venit să vadă despre ce este vorba. 

Dl.primar spune că, contractele de reparații la școli sunt întocmite de către 

școală și societatea executantă, motiv pentru care, școala trebuie să solicite societății 

respectarea garanției și a reparațiilor din garanție. 

Pentru că se vor face lucrări pe Calea Doftanei și Cartierul Voila, d-na Preda 

ar fi dorit să se facă demersuri către Distrigaz să se schimbe și conducta de gaze. 

Dacă vor circula mașini grele, conducta va fi, în continuare, spartă. 
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În altă ordine de idei, spune că dacă schițele pictorului Nicolae Grigorescu 

vor fi duse la subsolul Casei Căsătoriilor, consideră că la etajul clădirii ar trebui să 

fie muzeul. 

Se adresează Comisiei de sănătate, cultură, întrebând cum ar trebui să se 

procedeze în așa fel încât colecția ”Biblioteca de Câmpina” să fie reeditată și să 

existe în fiecare bibliotecă a câmpinenilor. 

Dl.Frățilă spune că pentru programul cultural de la Biblioteca ”C.I.Istrati” ar 

putea să se mai reediteze un număr de exemplare. 

În continuare, vorbitorul se referă la dezăpezire, adresându-se d-lui primar să 

facă o informare, specificând faptul că în zona spitalului sunt probleme cu accesul. 

D-na Albu spune că, anul trecut, când s-a aprobat repartizarea sumelor pentru 

biserici și culte, s-a propus formarea unei comisii care să se ducă pe teren, să 

identifice nevoile bisericilor, iar după aceea să se aloce o sumă în bugetul local. 

Nu știe dacă s-a procedat așa, dar nu comisia buget, finanțe trebuia să se 

ocupe de acest lucru. 

Comisia de buget, finanțe nu trebuie să vizeze nimic, trebuie să se ocupe 

Comisia care a fost înființată și aprobată de Consiliul local. 

Dl.primar se referă la problema dezăpezirii, spunând că și în acest an, ca și în 

alți ani activitatea este bună, fără a fi spectaculoasă. Dacă se dorește a fi 

spectaculoasă trebuie mai mulți bani pentru utilaje, sare și manopera pentru 

dezăpezirea străzilor. 

Și anul acesta s-a mers cu anumite priorități și anume: intrările în oraș, care 

de obicei înseamnă și străzile în pantă, după care străzile și bulevardele importante 

din municipiul Câmpina (B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Carol I), străzile laterale 

(str.M.Kogălniceanu, str.Al.I.Cuza, str.B.P.Hasdeu), mergându-se către laterale, 

care nu au fost curățate în prima fază, pentru că nu erau utilaje suficiente, dar, la 

această oră nu există nicio stradă nedezăpezită. 

Problemele deosebite se vor rezolva pe parcurs, cum ar fi ridicarea zăpezii, 

care este o activitate laborioasă și pentru care trebuie multe utilaje (s-a ridicat 

zăpada începând de la Casa Tineretului, B-dul Carol I – până la Casa Cărții, urmând 

să se facă către Riopas; s-a dezăpezit parțial Calea Doftanei până la răcitor,                   

str.1 Decembrie, str.Republicii, după care se va merge către celelalte zone 

importante ale orașului). 

Alături de S.C. Floricon, conform Planului de situații de urgență, participă la 

activitatea de dezăpezire societăți care au utilaje mari (vole, basculante de 30 tone, 

utilaje mai mici – buldoexcavatoare, utilaje de mici dimensiuni care dezăpezesc 

trotuarele). 

Angajații de la Floricon și de la Atelierul Reparații Străzi au dezăpezit parțial 

trotuarele cu utilajele de mici dimensiuni, urmând ca acestea să fie dezăpezite și de 

agenții economici, ceea ce s-a întâmplat în cea mai mare parte în centrul 

municipiului. 

Și proprietarii fiecărui magazin ar trebuii să dezăpezească trotuarul din fața 

proprietății, asociațiile de proprietari – trotuarul din fața blocului, iar instituțiile 

publice și societățile comerciale să dezăpezească trotuarul din fața sediului. 

Apelează la toți agenții economici, la toate instituțiile și toți cetățenii să facă 

acest lucru, pentru că este interesul orașului să se facă această activitate, neputând 
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nici primăria să cheltuiască o sumă mare de bani. În toată Europa civilizată, fiecare 

cetățean curăță zăpada din fața proprietății. 

Pe trotuarele care nu sunt situate în fața proprietăților (parcul de la Milia și de 

la Soldat) a intervenit primăria, cât și pe trotuarul de la Casa Tineretului spre 

Slobozia. 

Dl.Enache se adresează Comisiei sănătate, cultură din cadrul Consiliului 

local, ca din banii care nu s-au mai alocat pentru manifestări să se cumpere 5-10 

freze pentru zăpadă. 

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, 

       Clinciu Monica - Iozefina                                               jr.Moldoveanu Paul  

                             

 

 

 

 

                                        Întocmit, 

                       ec.Bălan Lavinia 
            

   Iordache Gabriela 
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