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Astazi, data de mai sus a avut loc sedin{a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr.954/15 noiembrie
2018 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de dl.consilier Fratila Severius-Florin, la ele
fiind prezen{i 18 consilieri locali din totalul de 19 (a absentat d-na Clinciu Monica-
Iozefina).

La lucrarile acestei $edinJe au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
dl.Anton Iulian - Director executiv juridic, d-na Tudorache Florentina-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 Ionete Mihaela - Sef Serviciu achizitii publice,
programe de fmantare, dl.Crijanovschi Grigore - Sef Serviciu administrarea
domeniului public si privat, d-na Caliman Didona - Arhitect sef, dl.Nistor Marian -
Director Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Piatei Centrale
Agroalimentare, dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului
Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum sJ locuitori ai Municipiului.

Presedintele sedintei, dl.Fratila precizeaza ca inainte de 1 Decembrie -
momentul Centenarului, ii da cuvantul d-lui Enache pentru "Minutul centenarului"
si, de asemenea, roaga membrii Consiliului local sa accepte o interventie a parintelui
Grigore Mesteroaie care doreste sa spuna cateva cuvinte despre momentul aniversar
al Romaniei.

Dl.Enache mentioneaza ca o sa prezinte ce s-a intamplat Tn noiembrie si
decembrie, in urma cu 100 de ani: "La 15/28 noiembrie, Congresul General al
Bucovinei la care participau alaturi de romani si deputati germani si polonezi,
intrunit la Cernauti hotaraste unirea neconditionata si pe veci a Bucovinei cu
Romania.

La 18 noiembrie/l decembrie 1918 are loc Adunarea Nationala de la Alba
Iulia alcatuita din 1228 de delegati alesi si prezidata de Gheorghe Pop de Basesti,
cel mai in varsta deputat (80 de ani). Adunarea avea girul celor 100.000 de oameni
veniti la Alba Iulia din toata Transilvania. Adunarea Nationala a adoptat rezolutia
care prevedea unirea Transilvaniei, Banatului si Tarii Unguresti, Crisana si
Maramures cu Romania. Rezolutia mai prevedea realizarea reformei agrare, vot



universal, drepturi pentru muncitori si minoritatile nationale, ceea ce arata optiunea
pentru o societate democratica.

Ne aflam in luna noiembrie 1918, luna a caror evenimente pregatite cu
deosebita atentie vor duce la marea unire, eveniment memorabil ce va fi marcat la l
Decembrie 1918.

La 9 noiembrie, Guvernul Roman inmana generalului Manckensen o nota
ultimativa de capitulare, in 24 de ore, altfel riscand sa fie atacat de armata romana,
in acelasi timp fiind in curs de tiparire decretul de mobilizare si proclamatia Regelui
catre popor.

La l noiembrie 1918, Ion I.C.Bratianu trimitea o scrisoare catre Consiliul
National Roman Central din Transilvania, prin basarabeanul Pantelimon Halipa prin
care afirma ca realizarea celei mai sfinte aspiratii nationale se afla pe calea implinirii
- "Peste suferintele trecatoare, generatiile vor ravni la zilele pe care le traim.
Credinta noastra ne-a mantuit sa pasim inainte cu neclintita incredere in menirea
neamului, mare si netarmurit devotament in serviciul lui".

La 15/28 noiembrie 1918, Consiliul National Roman din Bucovina decide
unirea vechilor provincii romane cu tara. Dupa trei zile suveranii sosesc in capitala
Romaniei Mari chiar in ziua proclamarii unirii Transilvaniei cu patria mama, de
catre Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia.

La21 noiembrie 1918, prim ministrul Frantei Georges Clemenceau transmitea
urmatorul mesaj, citez: "Guvernul francez pe care o veche si trainica prietenie il
leaga de Romania si care a simpatizat cu ea in timpul incercarilor grele prin care a
trecut se bucura sa o vada astazi reintrata in randurile aliatilor si actionand pentru
realizarea unitatii tarilor romane. Adresez urari pentru dezvoltarea sa pasnica si
prosperitatea sa".

Procesul unificarii statale isi continua cursul firesc in pofida intereselor,
inerentelor dificultati create de efortul de razboi si de ocupatia armata a Munteniei,
Olteniei si Dobrogei.

Numai la cateva zile de la unire soseste delegatia de transilvaneni cu misiunea
de a inmana regelui Declaratia de unire cu tara.

Vasile Goldis, seful delegatiei Consiliului diligent a inmanat Regelui
Ferdinand rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia.

Dupa cuvantul rostit de Vasile Goldis, Ion I.C.Bratianu spunea: "Va asteptam
de 1000 de ani si ati venit ca sa nu ne mai despartim niciodata. Sunt in viata unui
neam clipe de fericire atat de mari incat ele rascumpara veacuri intregi de suferinte".

La ll/24 decembrie 1918, Bratianu inainta regelui raportul referitor la
Decretul lege pentru unirea Transilvaniei cu Romania, in care se mentiona ca de
secole romanii au aspirat la unitatea de neam. In consecinta el spunea, citez: "Unirea
aceasta, in ziua cand marii nostri aliati sunt invingatori izvoraste din puterea de viata
a poporului roman din vitejia ostasilor nostri si din viata hotarata a romanilor de
pretutindeni. Ea se intemeiaza pe fiinta insasi a neamului romanesc, care de aproape
2000 de ani in mijlocul vitregiilor vremii a stiut sa-si pastreze neatins caracterul de
constiinta nationala. Ea se reazama pe cerinti istorice care impun desflintarea tuturor
granitelor nedrepte si nefiresti si statornicia statelor dupa principiul naturii.



Ea e voita in fme de nevoile neamului romanesc care nu poate trai despartit si
care, numai prin unirea laolalta a tuturor fiilor lui isi poate indeplini cu folos pentru
omenire si cu stralucire pentru el, misiunea civilizatoare in aceasta parte a lumii".

Prin Decretul legii ce va fi semnat, se consfmteste vointa Adunarii Nationale
de la Alba Iulia, inscriindu-se in istoria Romaniei cel mai mare act pentru care au
luptat si au murit generatiile de romani.

Decretul de unire a Transilvaniei, Banatului, Crisanei, Satmarului si
Maramuresului la Romania, a fost emis la Bucuresti, de Regele Ferdinand, la 11/24
decembrie 1918".

Toate evenimentele prezentate pana acum si care crede ca si-au gasit
rezonanta in sufletele oamenilor au avut menirea de a cinsti memoria celor mai mari
romani care printr-o daruire exemplara au reusit acum 100 de ani sa uneasca tarile,
in care Dumnezeu a voit sa se vorbeasca sfanta noastra limba romaneasca si sa fie
posibil ca pe noua harta a lumii sa apara Romania Mare. Ei au reusit sa uneasca
tarile, cine si ce va reusi sa uneasca pe romani este intrebarea al carui raspuns il va
decide viitorul nostru ca neam. Dumnezeu sa-i binecuvinteze pe romani"!

Dl.Fratila il invita sa ia cuvantul pe preotul iconom doctor Grigore Alexandru
Mesteroaie - parohul Parohiei Sfantul Nicolae, din cartierul Slobozia, care doreste
sa vorbeasca despre "Fie binecuvantata biserica si neamul in fata Marii Uniri de la
1918".

Preotul Mesteroaie mentioneaza ca o sa prezinte - Sinergie binecuvantata,
biserica si neamul in fata Marii Uniri de la 1918", citez: "Alegand cu grija slovele
cele mai potrivite pentru a sublinia succint impletirea celor doua coordonate ce
creioneaza si caracterizeaza istoria tarii noastre, ne propunem in cele de mai jos sa
evidentiem aportul bisericii romanesti, atat in domeniul social din care face parte
firesc, cat si in latura culturala unde a imprimat o ampreta unica pentru istoria unei
natiuni.

Daca intelegem biserica drept institutie divina umana, putem sa acceptam
rolul determinat al acesteia in formarea, conservarea si, mai ales, asimilarea si
transmiterea coerenta a bogatiei culturale strans legata de dezvoltarea tarii noastre
pe diferite paliere ale vietii sociale.

Suntem printre putinele popoare care au ca data consacrata de zi nationala, nu
o data referitoare la dobandirea independentei, ci una legata de un eveniment evocat
de principiile bisericii in general, si anume - unirea sau unitatea.

Cultul biserici ortodoxe cuprinde in cadrul randuielilor identitate, rugaciuni
speciale care pe langa rolul sacerdatat al acestora, strapung unele bariere crezute
uneori ca fiind paralele. Rugaciunea pentru mai marii oraselor si ai satelor, pentru
armata crestina, pentru eroii neamului si in general pentru carmuirea lumeasca
reprezinta o constanta a cultului ortodox. Originea acestui tip de rugaciune se afla in
principiul paolin din epistola catre evrei (cap.l3, versetul 17) - Fratilor ascultati pe
mai marii vostri si va supuneti lor, fiindca ei privegheaza pentru sufletele voastre
avand sa dea de ele seama".

De aceea, biserica are rolul din punct de vedere social si de a coagula si nobila
toti factorii de decizie ai comunitatii.

Reusita Marii Uniri de la 1918, nu se datoreaza insa doar acestei dimensiuni,
ci aceasta a reprezentat implinirea mai multor rugaciuni si actiuni raspicate ale



poporului roman, rugaciuni impletite cu implicarea practica a factorilor de decizie in
diferite situatii, multele din ele, situatii limita convertite in sacrificiul suprem.

Dorinta romanilor de a se uni intr-o singura tara a reprezentat un ideal pus in
miscare de unirea canezatelor, voievodatelor in Transilvania si a altor unitati
administrative mai mici, in provincii, apoi formarea prin unirea acestora a primelor
state medievale romanesti.

Unirea savarsita de domnitorul Mihai Viteazul, la 1600, apoi unirea
principatelor in vremea lui Cuza, la 1859, toate aceste uniri pregatitoare fiind
desavarsite in actul sublim al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Evenimentul major de acum 100 de ani a fost caracterizat de imbinarea atat a
dimensiunilor sociale oglindite prin conducerea laica, precum si dublarea si
sustinerea acesteia prin acordul ierarhiei clericale unite de cheagul patriotismului
sincer, fapt ce a facut sa se materializeze o sinergie netagaduibila a statului cu
biserica.

De multe ori, conducatorul laic, voievodul, domnul, regele, il avea aproape pe
ierarhul, pe episcopul, pe preotul, calugarul pentru a cuprinde intreaga dimensiune a
comunitatii, in fruntea careia se afla.

Pe langa aceasta, componenta culturala, identitara a bisericii ortodoxe
romane, in ceea ce priveste dezvoltarea limbii romanesti prin nasterea in timp a
biesericii a primelor scoli, prin tiparirea curajoasa a cartilor de cult, ce se foloseau
drept carti de citire si insusire a vorbirii corecte a limbii romane, arata implicarea
fireasca a bisericii in viata sociala. De aceea, se poate afirma, iara trufie, ca la baza
cristalizarii Marii Uniri de la 1918, au stat in primul rand limba vorbita si ulterior
citita, in toate privinciile romanesti si bineinteles credinta practicata in acestea, ca
elemente constitutive ce au putut sa puna in miscare atat elita laica, cat si pe cea
egleziala pentru o neprihanita colaborare in vederea atingerii unui ideal sublim,
demn de un popor nascut, in cristelnita acenstrala a crestinismului.

Ne ramane noua, celor de astazi sa pastram si sa valorificam principiile
comune ale bisericii si statului in folosul comunitatilor pe care le reprezentam,
avand drept modele pe inaintasii fauritori ai Marii Uniri de la 1918, intelectuali laici,
ierarhi, preoti, oameni de cultura, care si-au dorit sa oficializeze unitatea deja
existenta prin limba, cultura si credinta comuna, facand parte dintr-o singura tara
care sa le onoreze contributia de exceptie.

Marile razboaie de independenta de la 1877, precum si ravasirea cu caracter
mondial din perioada 1914 - 1918, iar pentru noi perioada 1916 - 1918, au
reprezentat concretizarea unorjertfe supreme care au pregatit inobilarea multimilor
de vieti sacrificate pe altarul strabun al tarii, prin lupta lor de a fi si de a ramane unii
cu altii si mai profund, de a oferi celor de dupa ei o tara neatarnata si mai ales unita.

Daca independenta unei tari ii provoaca pe locuitorii ei sa-si descopere
vocatia unei bune si coerente chivernisiri, unirea ramane un proces mereu deschis,
extrem de vulnerabil, care ne provoaca zilnic in vederea redobandirii sinergiei
vindecatoare, ce poate intretine si astazi unitatea poporului nostru. Ne ramane sa
brazdam cu sinceritate, cu deschidere unul fata de altul, cu profesionalismul
caracteristic al fiecarei slujiri clericale sau laice acest pamant incredintat de
Dumnezeu noua, tuturor si in pofida diferentelor dintre noi sa gasim liantul potrivit
care sa ne trezeasca fiorul romanesc din fiecare dintre noi.



Avem o limba, ne regasim intr-o anumita cultura, ne sta la dispozitie o
gradinita, toate se cer valorificate si intrupate prin ceea ce ne propunem sa realizam
m fiecare zi.

.̂

Incheie prin cuvintele emblematice ale profesorului Adrian Cioroianu: "sa nu
uitam ca unirea se construieste in fiecare zi. Sa ne ajute Dumnezeu! Amin!".

In continuare, presedintele sedintei ii da cuvantul d-nei secretar Moldoveanu.
D-na Moldoveanu supune la vot procesele-verbale ale sedintelor Consiliului

local, dupa cum urmeaza: procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului local
din data de 25 octombrie 2018 (votat cu 18 voturi pentru) si procesul - verbal al
sedintei extraordinare din data de 01 noiembrie 2018 (votat cu 18 voturi pentru).

Presedintele sedintei mentioneaza ca si domnii consilieri au datoria, ca
inaintea marii sarbatori a neamului sa dea dovada de responsabilitate si consens si sa
se uite toate divergentele trecutului macar pentru o zi.

Dl.Fratila intreaba daca sunt modificari sau completari la proiectul ordinii de
zi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind votat cu unanimitate de
voturi (18 voturi pentru).

De asemenea, intreaba daca exista rapoartele comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local, la toate proiectele de hotarare.

Dl.Olarasu raspunde ca toate rapoartele de specialitate la proiectele de
hotarare sunt favorabile.

Se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi, primul punct fiind
- proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuJie pe trim.III al
bugetului local aI Municipiului Campina, bugetului imprumuturilor interne si
activita{ilor finanfate integral sau par(ial din venituri proprii si bugetelor
ordonatorilor terJiari de credite, pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care precizeaza ca fata de expunerea de motive prezentata nu are nimic
de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 17voturi pentru. (D-na consilier Lupu nu a votat).

Urmatorul punct (nr.2) este proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugetelor ordonatorilor terJiari de credite pe anul 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu, care precizeaza ca rectificarea bugetara prezentata are loc ca urmare a
Deciziei Directiei Generale de Finante Publice Prahova, mregistrata la Primaria
Municipiului Campina, prin care se comunica o "Fisa cu indicatori", care se
modifica constant pana la sfarsitul anului. Pe de alta parte modificarile nu sunt
majore, dumnealui o sa releve cele mai importante modificari, m sensul valorii
sumelor care se vehicula.

La venituri - propune majorarea veniturilor cu suma de 313,97 mii lei, ca
urmare a incasarii la urmatorii indicatori:

- cote defalcate din impozit pe venit cu suma de 42,00 mii lei;
- impozit si taxa pe cladiri persoanejuridice cu suma de 100,00 mii lei;
- taxajudiciara de timbru cu suma de 75,00 mii lei;



- alte venituri din concesiuni si mchirieri cu suma de 100,00 mii lei;
- venituri din prestari de servicii cu suma de 100,00 mii lei; restul nu o sa mai

citeasca pentru ca domnii consilieri le-au vazut in expunerea de motive.
- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ teritoriale cu suma de 20,77 mii lei.
De asemenea, propune diminuarea prevederii bugetare la indicatorul 36.50 -

Alte venituri - cu suma de 150,44 mii lei.
^

In ceea ce priveste cheltuielile - m cadrul Sec{iunii de func{ionare:
- Cap. 51.02 - Autoritati publice - propune modificarea prevederilor bugetare

prin diminuare cu suma de 110,00 mii lei la cheltuieli de personal;
- Cap.68.02 - Asistenta sociala, propune:

- diminuarea cu suma de 100,00 mii lei la cheltuieli de personal;
- suplimentarea cu suma de 240,00 mii lei la ajutoare sociale in numerar

(pentru indemnizatii persoane cu handicap).
Domnii consilieri o sa vada ca si la alte capitole a propus diminuarea sumelor

pentru cheltuieli de personal, acestea fiind stabilite tinand cont de organigrama
existenta la inceputul anului. Pentru ca nu toate posturile sunt ocupate raman niste
economii la acest tip de cheltuiala si la finalul anului se va prezenta procentual cat
inseamna cheltuielile de personal in cadrul bugetului total pentru anul 2018.

- Cantina Sociala - suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la cheltuieli
cu bunuri si servicii prin diminuarea cheltuielilor de capital. Este vorba de transferul
unei sume.

- La Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale, propune diminuarea cu suma de 43,00 mii lei la cheltuieli de
personal.

La Administrarea domeniului public si privat s-au propus mai multe
modificari, dintre care mentioneaza:

- diminuarea cu suma de 58,00 mii lei la cheltuieli de intretinere si
functionare;

- diminuarea cu suma de 118,20 mii lei la cheltuieli cu reparatii curente:
- lucrari de reparatii tavan depozit arhiva din str. 1 Decembrie, cu suma

de 15,OOmiilei;
- lucrari de reparatii canal colector si podet str.N. Balcescu nr.2, cu

suma de 36,00 mii lei, s.a.m.d.
lucrarile de valoare mica, care nu au putut fi realizate in acest an, se transfera

a fi realizate anul viitor.
- Cap.74.02. - Protectia mediului - propune :

- suplimentarea cu suma de 450,00 mii lei pentru acoperirea
cheltuielilor de salubritate. Este ultima propunere de acest gen si cu respectiva se
acopera toata suma pentru salubritate pentru anul 2018 (doua decade din luna
decembrie). A treia decada va fi platita m luna ianuarie 2019.

- diminuarea cu suma de 25,00 mii lei aferenta promovarii selective a
deseurilor video, audio si grafica.

Sectiunea de dezvoltare:
- Cap.68.02 - Cantina Sociala - diminuare cu suma de 50,00 mii lei la

obiectivul de investitii ,,Centrala termica si sistem de incalzire Cantina".



- Cap.70.02 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale:

- se majoreaza valoarea aprobata de 23,00 mii lei cu suma de 4,50 mii
lei la obiectivul de investitii ,,Reabilitare soseaua Paltinu", valoarea fmala fiind de
27,50 mii lei. Este vorba de aplicarea unei contributii proprii de 10% fata de
valoarea aprobata de catre Consiliul Judetean Prahova de 25,00 mii lei, valoarea
fmala fiind de 27,50 mii lei. Aceasta detaliere va aparea intr-un proiect viitor.

In cadrul ordonatorilor tertiari de credite, Spitalul de Psihiatrie Voila Campina
solicita modificarea prevederilor bugetare, la venituri, cu majorarea veniturilor din
contractele incheiate cu Casele de asigurari sociale de sanatate in suma de 21,00 mii
lei.

- la cheltuieli curente - modificarea prevederilor bugetare prin suplimentare
cu suma de 16,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de bunuri si servicii.

Spitalul Municipal Campina solicita modificarea listei de investitii prin
introducerea unui obiectiv de investitii ,,Echipament medical de screening" pentru
depistarea deficientelor de auz la nou nascuti. Contributia administratiei publice
pentru spital este foarte mica, valoarea Tn sine a acestui echipament nu este mare.

La solicitarea Colegiului Tehnic ,,Constantin Istrati", propune suplimentarea
cheltuielilor curente cu suma de 47.110 lei pentru acoperirea cu bunuri si servicii si
foarte putin pentru cheltuieli de capital. Aceastei institutii ii este necesara o suma
mare de bani pentru cheltuielile de intretinere, bunuri si servicii, avand in vedere ca
are o suprafata foarte mare, multe cladiri, inclusiv caminul petrol.

La Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina se propune modificarea
prevederilor bugetare prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la alocatii pentru
transportul la si de la locul de munca.

Scoala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campina - suplimentare
cu suma de 7,00 mii lei pentru burse.

$coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina - realocare cu suma de 4,00
mii lei la alocatii pentru transportul la si de la locul de munca.

Gradini{a cu program prelungit nr.9, Municipiul Campina - realocare cu suma
de 2,00 mii lei la alocatii pentru transportul la si de la locul de munca.

Dl.Fratila propune o procedura de lucru - intai comentariile, dupa care se fac
amendamentele, astfel incat sa poata si aparatul juridic sa-si noteze si sa se supuna
la vot, daca este cazul.

Dl.Duran precizeaza ca la inceputul anului cand s-a votat bugetul a facut un
amendament prin care a propus alocarea sumei de 50,00 mii lei pentru Cimitirul
Bobilna. Ii place sa fie consecvent si mai propune un amendament: realocarea sumei
de 110,00 mii lei de la Cap.51.02 si impreuna cu suma de 240,00 mii lei de la
Cap.68.02 - sa fie alocate la Cap.70.02 - Cimitirul Bobilna.

Dl.Petrescu propune urmatorul amendament: diminuarea alocarii bugetare
aprobate la Cap.67.02 - Cultura, recreere, religie, cu suma de 70,00 mii lei de la
Casa Tineretului, respectiv de la manifestarile pentru revelion, din care: 10,00 mii
lei la evenimentul "Centenar", restul sumei ramane la latitudinea Comisiei de
cultura sa propuna redistribuirea sumei.



Dl.Fratila mentioneaza ca Comisia de cultura a propus ca suma sa fie
redistribuita acolo, unde este in momentul de fata.

Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Duran - nu a inteles de unde vrea sa ia suma
si unde sa fie realocata.

Dl.Duran repeta amendamentul: suma de 110,00 mii lei care se diminueaza la
Cap.51.02 - Autoritati publice sa nu se realoce tot la acest capitol, ci sa se duca la
Cap.70.02 - Lucrari noi, Cimitirul Bobilna. La fel si la Cap.68.02 - Asistenta
sociala, unde se mentioneaza sulpimentarea cu suma de 240,00 mii lei la ajutoare
sociale, sa fie realocata la Cap.70.02 - Cimitirul Bobilna.

Dl.viceprimar intreaba ce o sa se faca cu asistenta sociala (cheltuielile
aferente asistentei sociale trebuiesc sustinute).

Dl.Duran precizeaza ca nu comenteaza mai mult.
Antevorbitorul intreaba daca asistenta ramane fara ajutoare.
D-na secretar precizeaza ca sunt indemnizatiile persoanelor cu handicap.
Dl.viceprimar a inteles ca s-ar dori ca cei cu dizabilitati sa ramana fara plata

indemnizatiei.
D-na Albu are o nedumerire in legatura cu amendamentul propus de

dl.consilier Petrescu. Exista o hotarare de rectificare a bugetului total. A inteles ca
se doreste diminuarea de la cultura, cu suma de 70,00 mii lei. De unde este luata
suma, de la ce, nu se poate hotari acum pentru ca in fata dumnealor nu este la
aprobare un proiect de hotarare care sa modifice lista manifestarilor cultural -
sportive, care, se stie, se aproba printr-o hotarare separata. Intelege ca acest
amendament ar trebui sa se refere la faptul ca se diminueaza cu 70,00 mii lei suma
de la cultura si sa fie dusa undeva. Atunci cand vor sa majoreaza ceva iau de undeva
si se spune de unde se fmanteaza. Asa trebuie spus si acum - se ia de la cultura
suma de 70,00 mii lei si se duce... unde? In sedinta urmatoare a Consiliului local se
propune proiectul de hotarare cu lista manifestarilor culturale, unde cei 70,00 mii lei
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se iau de la revelion. In sedinta de acum nu se poate decat sa se diminueze de la
cultura si sa se spuna unde sunt dusi.

Dl.primar se adreseaza d-nei director economic, d-na Tudorache, intreband-o
daca veniturile de 240,00 mii lei pentru asistenta sociala se pot transfera la alt
capitol si de unde apar aceste sume de bani.

D-na Tudorache precizeaza ca nu se pot transfera la alt capitol, aici trebuiesc
incluse, se prevad sumele si le incaseaza ulterior. Daca nu este suma prevazuta
raman oamenii fara bani.

Antevorbitorul mentioneaza ca sumele respective vin pentru asistenta sociala
de la Directia de Finante Publice si nu li se poate schimba destinatia sa fie duse la alt
capitol. Sumele sunt destinate persoanelor cu handicap si pentru acest lucru
trebuiesc folosite.

S-a spus ca suma de 110,00 mii lei care a fost propusa pentru diminuarea
cheltuielilor de personal la autoritati executive ar ramane in plus. Nu ramane in plus
pentru ca la sfarsitul pasajului cu veniturile a spus "ca propune diminuarea
prevederii bugetare la alte venituri cu 150,00 mii lei". Deci, este o suma de bani
prevazuta la capitolul "Alte venituri" (o suma de bani acoperitoare), care se scade,
scazand si cheltuielile cu personalul. Se scad cheltuielile si veniturile de la acest
capitol si nu raman bani in plus.



De asemenea, ar dori ca dl.consilier Petrescu sa-i explice de ce propune sa se
scada suma de bani pentru revelion, de la 120,00 mii lei, cu 70,00 mii lei, sa ramana
50,00 mii lei, suma total insuficienta pentru a organiza un spectacol de revelion, asa
cum au fost campinenii obisnuiti de multi ani. Dl.Petrescu nu a propus o destinatie a
sumei, ci a propus sa fie utlizata pentru alte capitole. Decat sa se faca un spectacol
prost, cu artisti de mana a treia, rnai bine nu se mai face.

Dl.Dochia se adreseaza d-lui Duran, intrebandu-l daca poate sa sustina ideea
transferarii banilor catre cimitir. Ce lucrari se pot face pana la sfarsitul anului de
valoarea sumei propusa.

Dl.Duran s-a gandit ca este in discutie modernizarea capelei de ani de zile si
suma de 50,00 mii lei alocata deja si cu inca 350,00 mii lei, capela se poate
moderniza intr-o luna de zile.

Dl.primar intreaba cand se mai poate realiza proiectul.
Antevorbitorul precizeaza ca acest lucru tine de executiv si intreaba care este

situatia la cimitir.
Dl.Enache se refera la suma de la revelion mentionand ca mai este o luna

pana la revelion si intreaba daca s-a stabilit o suma pentru acest eveniment, sunt
facute anumite cheltuieli. Cine ar fi fost gospodar, pana acum, avea programul
complet cu toti cei care participa la spectacol si atunci nu mai aveau de unde sa ia
bani.

Dl.Fratila doreste ca dl.Buda sa raspunda la mtrebarea d-lui Enache.
Dl.Buda mentioneaza ca s-au inceput negocierile, iar din suma de 120,00 mii

lei, 20,00 mii lei sunt destinati pentru focul de artificii, iar restul de 100,00 mii lei
pentru scena, lumini, formatie.

Dl.Fratila intreaba daca s-a incheiat vreun contract pana acum.
Raspunsul d-lui Buda este negativ.
Dl.viceprimar doreste sa mai continue la amendamentul d-lui Duran, cu care

in principiu este de acord - capela trebuie fIcuta, are prioritate. Deci, cu principiul
d-lui Duran de gandire este de acord, dar cu modul in care a vrut sa se aloce bani, nu
este de acord.

Conform Legii nr.273, legea fmantelor publice, pana la sfarsitul lunii
octombrie se pot face modificari, prin rectificari, la lista de investitii.

Dl.Dragomir se refera la asistenta sociala - cheltuieli, doreste sa puna o
intrebare si sa-i raspunda d-na director economic - "prin suplimentarea cu suma de
240,00 mii lei la ajutoare sociale in numerar...". Doreste sa voteze bugetul in
cunostinta de cauza pentru ca, s-ar putea ca multi consilieri sa nu stie ce inseamna
aceasta suma si nu trebuie sa fie inselati si sa se spuna ca nu au de unde sa dea
indemnizatiile. Aeasta suma sunt tichete cadou care se dau anual, in valoare de 5
milioane, anumitor persoane. De multe ori s-au dat tichete cadou personalizate
s.a.m.d.

D-na Tudorache precizeaza ca nu este vorba de tichete de ajutor social, ci de
indemnizatia pe care o primesc aceste persoane cu dizabilitati, lunar.

Antevorbitorul intreaba daca in anii anteriori s-au alocat asemenea sume.
Dl.primar mentioneaza ca in fiecare an se primesc sume de la Directia de

Finante pentru asistenta sociala. Si in acest an, la fel. Este o obisnuita si o obligatie
legala din partea Directiei de Finante sa acorde aceste sume. Institutia contribuie cu



sume modeste la acest capitol, de obicei, cea mai mare parte o asigura Directia de
Finante Publice.

In legatura cu Cimitirul Bobilna - este evident ca nu se mai poate cheltui o
suma de 350,00 mii lei pana la sfarsitul anului. Pentru o astfel de suma trebuie sa
existe studiu de fezabilitate (a existat un studiu de fezabilitate, un "proiectel", nu un
proiect). Ca sa se faca o achizitie publica si sa se si cheltuie pana la sfarsitul anului
350,00 mii lei este exclus.

D-na Ionete - sef achizitii publice este prezenta in sala si poate spune cat
dureaza o achizitie publica, iar dl.Crijanovschi sa spuna cat dureaza cheltuirea unor
bani. Capela trebuie reparata, dar trebuie sa suporte o reparatie capitala.

Dl.Enache precizeaza ca pentru a nu se crea controverse si a crede cineva ca
sunt impotriva celui care propune, spune tuturor, ca asa cum grupul de consilier
PSD analizeaza problemele si cei de la o pozitie fac aceasta analiza. Chiar s-a
discutat despre capela de la cimitir si este in prioritate imediata dupa anul nou, sa
Tnceapa lucrarilor. Vor, ca si consilierii PSD, sa se rezolve aceasta problema.

Dl.Fratila intreaba daca amendamentele propuse de dl.consilier Duran si
dl.consilier Petrescu sunt, din punct de vedere tehnic, corecte.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca, asa cum a precizat d-na director
economic, nu sunt corecte.

Antevorbitorul intreaba daca amendamentul d-lui Duran este corect, din punct
de vedere tehnic.

Raspunsul d-nei Tudorache este negativ.
De asemenea, antevorbitorul a inteles ca amendamentul d-lui Petrescu nu este

corect, pentru ca ar trebui sa fie si un proiect de hotarare cu manifestarile culturale.
Intreaba daca, in aceste conditii se mai supun la vot amendamentele respective.

D-na secretar mentioneaza ca se pot supune la vot, d-na director economic
si-a precizat avizul nefavorabil pentru aceste amendamente.

D-na Petrovici se adreseaza d-nei director economic intreband-o inca o data -
a inteles ca suma de 240,00 mii lei este primita de la Directia Finantelor Publice, ca
fiind un supliment pentru plata indemnizatiilor pacientilor cu handicap. Daca este
corect. Deci, nu au ajuns banii pe care i-au alocat initial si au trebuit suplimentati.
Directia a alocat bani in plus pentru a se putea plati indemnizatiile. Nu sunt sume
pentru premieri.

D-na Tudorache precizeaza ca este corect ce a inteles d-na Petrovici.
Dl.primar, in sprijinul ideii lansate de d-na Petrovici, mentioneaza ca in nici

un an nu s-au utilizat sume venite din partea Directiei de Finante Publice si nici din
venituri proprii pentru tichetele cadou (sociale), care s-au acordat persoanelor cu
handicap grav, la sfarsitul anului. Tichetele au fost achitate doar din donatii si
sponsorizari, in fiecare an. In niciun caz din venituri de la Directia de Finante
Publice, pentru ca nu exista cadru legal.

Dl.Dragomir se adreseaza d-lui primar, intreband ca, de cand nu s-au mai luat
sponsorizari, din ce sume s-au dat tichetele cadou, pentru ca acestea s-au dat in
fiecare an. In momentul cand nu s-au mai solicitat sponsorizari la prestatori,
tichetele s-au dat din bugetul propriu si banii de la asistenta sociala sunt introdusi
pentru tichete cadou.
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Dl.Fratila precizeaza ca subiectul nu face obiectul proiectului de hotarare.
Daca doreste, sa se discute pe aceasta tema la punctul diverse.

Dl.primar men{ioneaza ca exista bani din contul de sponsorizari. De unde
sunt, nu spune acum, dar ii roaga pe domnii consilieri sa mearga la Directia
economica, la contabilitate sa afle de acolo.

Dl.Dragomir precizeaza ca sponsorizarile intra la venituri. Sunt prinse in anul
bugetar, iar acestea se consuma numai cu aprobarea Consiliului local. Se cere
aprobarea Consiliului local, sa fie de acord cu suma de 240,00 mii lei, pentru a se da
tichetele cadou. O sa solicite, in scris, sa se prezinte sumele pentru fiecare an si in
sedinta urmatoare o sa aduca un tichet cadou, personalizat.

Pentru ca nu mai sunt discutii, se supun la vot amendamentele, cu mentiunea
ca nu sunt fundamentate:

- dl.Duran a propus: suma de 110,00 mii lei care se diminueaza de la
Cap.51.02 - Autoritati publice sa nu se realoce tot la acest capitol, ci sa se aloce la
Cap.70.02 - Lucrari noi, Cimitirul Bobilna. La fel si la Cap.68.02 - Asistenta
sociala, unde scrie suma de 240,00 mii lei la ajutoare sociale, sa fie realocata la
Cap.70.02 - Cimitirul Bobilna. Cu 8 voturi pentru (d-na Frincu, dl.Petrescu,
dl.Cindea, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Dima, dl.Duran), 8 voturi
impotriva (d-na Albu, dl.Dochia, dl.Panescu, d-na Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel,
dl.Pitigoi, d-na Topala) si o abtinere (dl.Bondoc), amendamentul a fost respins.
(D-na consilier Lupu Livia - Rodica nu a votat).

- dl.Petrescu a propus - diminuarea alocarii bugetare aprobate la Cap.67.02 -
Cultura, recreere, religie, cu suma de 70,00 mii lei de la Casa Tineretului, respectiv
de la manifestarile pentru revelion, din care: 10,00 mii lei la evenimentul
"Centenar", restul sumei ramane la latitudinea Comisiei de cultura sa propuna
redistribuirea sumei. Cu 8 voturi pentru (d-na Frincu, dl.Petrescu, dl.Cindea, d-na
Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Dima, dl.Duran) si 9 voturi impotriva (d-na
Albu, dl.Dochia, dl.Panescu, d-na Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Pitigoi, d-na
Topala, dl.Bondoc), amendamentul a fost respins (d-na Lupu nu a votat).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este respins cu
9 voturi pentru (d-na Albu, dl.Dochia, dl.Panescu, d-na Clinciu, dl.Enache,
dl.Cercel, dl.Pitigoi, d-na Topala, dl.Bondoc) si 8 abtineri (d-na Frincu, dl.Petrescu,
dl.Cindea, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Dima, dl.Duran). D-na consilier
Lupu Livia - Rodica nu a votat.

PunctuI nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a f!nantarii creditului, a perioadei
de gratie si a perioadei de rambursare, cu 12 Iuni, din ContractuI de credit
nr.l58520/9022/23 noiembrie 2015, modificat si compIetat prin acte aditionale,
incheiat intre BRD - Groupe Societe Generale S.A. si MunicipiuI Campina.

Dl.primar, in calitate de initiator al proiectului de hotarare, propune urmatorul
amendament: modificarea titlului si art.l din proiectul de hotarare: "Se aproba
prelungirea perioadei de utilizare a fmantarii creditului, a perioadei de gratie si a
perioadei de rambursare, cu 12 luni, din ContractuI de credit nr.l58520/9022/23
noiembrie 2015, modificat si completat prin acte aditionale, incheiat intre BRD -
Groupe Societe Generale S.A. si MunicipiuI Campina", prin eliminarea sintagmei "a
perioadei de gratie si a perioadei de rambursare".
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Domnii consilieri stiu ca in anul 2015 s-a contractat un imprumut intern, m
valoare de 8 milioane lei, existand si Hotararea Comisiei de Autorizare a
Imprumuturilor locale din 2015, semnandu-se un contract cu BRD Groupe Societe
Generale.

^

In baza H.C.L. s-au aprobat anumite obiective pentru care a fost utilizat
creditul. Acesta s-a mai prelungit pentru ca nu s-a fmalizat lucrarea de realizare a

^

amenajarii Cimitirului uman Lumina si blocul de necesitate. In continuare,
amenajarea cimitirului nu s-a fmalizat (s-a reziliat contractul cu firma de executie cu
firma constructoare), motiv pentru care a propus prelungirea duratei de utilizare a
creditului.

Propune prelungirea perioadei de utilizare a creditului cu inca 12 luni pentru a
fmaliza lucrarea de realizare a cimitirului uman "Lumina". Se intampla sa fie firme
care lucreaza foarte incet, cum este firma care realizeaza modernizarea Parcului
Regele Mihai I. Aceasta este situatia si criteriul de achizitie publica, este pretul cel
mai mic.

Se supune la vot proiectul de hotarare, cu modificarea propusa de dl. primar
referitoare la titulatura proiectului si la cuprins. Cu unanimitate de voturi
(18 voturi pentru), proiectul a fost adoptat.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi (nr.4) este proiect de hotarare
privind acordarea unui mandat special d-lui Tiseanu Horia Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, in calitate de reprezentant legaI aI UAT
Campina, in Adunarea Generala a Actionarilor a ADI - ParteneriatuI pentru
managementuI deseurilor Prahova.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Larentiu care precizeaza ca proiectul a fost initiat ca urmare a transmiterii unei
adrese de catre ADI - ParteneriatuI pentru managementuI deseurilor Prahova, prin
care propune aprobarea unui plan de tarifare pentru ridicarea deseurilor in cadrul
zonei 7, plan tarifar care se va aplica dupa ce se fmalizeaza contractul cu societatea
Floricon, in anul 2022.

A initiat proiectul de hotarare pentru ca asa i s-a propus de catre ADI;
personal are mari rezerve in legatura cu acest plan, avand in vedere ca nu este o
explicitare a cresterii pretului cu care s-a castigat licitatia (de la 6 lei pana la 10 lei
in 2018) si nici o aprobare a ANRSC-ului pentru aceste tarife. Ele au fost propuse,
dumnealui le prezinta consilierilor locali si acestia hotarasc daca il deleaga sa
semneze sau nu, sa voteze pentru sau impotriva.

D-na Albu precizeaza ca s-a uitat la tabele, dar doreste o explicatie, o
precizare. Poate dl.Badulescu este in masura sa explice. Dumneaei a inteles ca
licitatia s-a castigat cu un pret de 5 lei pentru zona aceasta. Pentru Municipiul
Campina a ramas ca pretul sa se aplice din anul 2022 (pana atunci o sa fie contractul
actual). In conditiile in care nu ar fl mai fost contract pentru Campina, teoretic ar
trebui sa scada pretul aproape la jumatate, iar ADI propune modificarea acestor
preturi (a cautat toate adresele venite si semnate de dl.presedinte Toader, de
presedintele ADI, care este ratiunea pentru care se cere modificarea (in sensul
maririi tarifului). Planul de tarifare se vrea a fi modiflcat, iar planul tarifar initial a
fost prevazut in Caietul de sarcini si in oferta celor care a castigat licitatia.
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Nu se spune de ce se doreste sa se modifice in plus (sa se majoreze, sa se
dubleze).

Sunt doua tabele - planul de tarifare varianta 1 si planul de tarifare varianta 2.
La planul de tarifare, varianta 2, s-ar ajunge in anul 2040, la 17 lei, iar in varianta
nr.l s-ar ajunge la 13,65 lei. Nu stie cine s-ar duce din membrii ADI la aceasta
Adunare Generala sa spuna ca vrea si voteaza pentru planul de tarifare - tabelul
nr.2. fn acelasi timp, prin adresa transmisa nu spun ca sunt doua variante si trebuie
aleasa una dintre ele. Dumneai nu a inteles daca raman ambele variante.

La varianta nr. 1, unitatea de masura este Ron/gospodarie/luna (unde preturile
sunt mai mici), 10 lei/gospodarie acum si in 2040 -13 lei/gospodarie, iar in varianta
nr.2 sunt 17 lei/persoana. Nu este nicio explicatie pentru acest plan de tarifare. Votul
Municipiului Campina Tn ADI este un vot si votul unei comune este tot un vot. Nu
crede ca se poate bate joc de populatia din Campina, votand un plan tarifar,
neexplicat in niciun fel.

Poate dl.Badulescu explica ceva, dar dumneaei nu o sa voteze mandatul d-lui
primar sa voteze pentru acest plan de tarifare in Adunarea Generala a ADI.

Dl.Fratila considera ca ar fi fost indicat sa fie cineva de la ADI la sedinta si
eventual, in viitoarea discutie pe aceasta tema sa fie invitat si un reprezentant de la
ADI.

Dl.Olarasu raspunde d-nei Albu, precizand ca in documentele transmise pe
e-mail este un raport analiza cost-beneficiu unde sunt detaliati factorii care au
influentat cresterea tarifului la salubrizare. Se face referire la cresterea veniturilor pe
membru de familie, cresterea salariilor prin diminuarea numarului de persoane care
beneficiaza de serviciile de salubrizare fata de cele care au fost luate in calcul la
momentul 2012.

Dl.Enache considera ca art.l de la proiectul de hotarare ar trebui sa fie
urmatorul: "Acorda mandat special d-lui Tiseanu Horia - Laurentiu - primarul
Municipiului Campina, sa voteze impotriva actualizarii Planului anual de evolutie a
tarifelor". Consiliul local ii da un mandat si de fiecare data cand se va duce la AGA,
Consiliul local o sa-i dea un mandat special, sa voteze impotriva sau pentru.

Este impropriu ca tariful pe gospodarie sa fie mai mic decat tarifUl pe
persoana.

Dl.Fratila repeta amendamentul propus de dl.Enache - sa i se dea un mandat
d-lui primar sa fie "impotriva actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor".

De asemenea, propune ca dl.primar sa mearga la AGA in numele Consiliului
local si sa spuna "nu".

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune
la vot amendamentul d-lui Enache, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi
(18 voturipentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea art.l la H.C.L. nr.l44 din 25 octombrie 2018
privind aprobarea asocierii Municipiului Campina cu Consiliul Judetean
Prahova pentru realizarea obiectivului "Reabilitare Soseaua Paltinu".
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Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Larentiu care mentioneaza ca, referitor la obiectivul "Reabilitare Soseaua Paltinu"
s-a constatat ca pentru Municipiul Campina nu s-a stabilit valoarea contributiei la
parteneriatul cu Consiliul Judetean Prahova.

Propune ca Municipiul Campina sa contribuie cu o cota de 10% din suma
alocata de Consiliul Judetean, respectiv suma de 2.500 lei pentru anul 2018.

Dl.Dochia intreaba daca nu a fost votat bugetul se poate vota acest proiect de
hotarare.

Dl.primar precizeaza ca atunci cand a prezentat rectificarea de buget a
explicat care este povestea cu Soseaua Paltinu. In buget erau 23.000 lei din venituri
proprii, trecuti la un moment dat. Consiliul Judetean a acordat primariei 25.000 lei.
Acum dumnealui a propus ca autoritatea locala sa contribuie cu 10%, iar in
rectificarea de buget a propus cresterea sumei de la 23.000 lei la 27.500 lei, care
cuprinde: 25.000 lei de la Consiliul Judetean si 2.500 de la autoritatea locala.

Daca nu se adopta acest proiect de hotarare, nu este nicio problema, raman
27.500 lei aprobati in bugetul local pentru aceasta lucrare. Proiectul trebuia sa
evidentieze mai clar procentul cu care Campina participa la aceasta lucrare si nu
neaparat suma de 2.500 lei.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.6) este proiect de hotarare privind modiflcarea si
completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.l35/25 septembrie 2018 referitoare la
numirea reprezentan{ilor Consiliului local al Municipiului Campina in
Consiliile de administra{ie si Tn Comisiile pentru evaluarea si asigurarea
calita{ii din unita{ile de inva{amant preuniversitar din Municipiul Campina
pentru anul scolar 2018 - 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Larentiu care precizeaza ca proiectul de hotarare a fost initiat in urma solicitarii
Liceului Tehnologic "Constantin Istrati" si a GradiniJei cu Program Prelungit $i
Program Normal ,,Iulia Ha^deu", pentru numirea a inca unui reprezentant al
Consiliului local in Consiliile de administratie ale acestor unitati.

De asemenea, mai vine cu propunerea de a suplimenta cu inca o persoana din
Consiliul local in Consiliul de administratie al Colegiului Tehnic Forestier si al
Liceului Tehnologic Mecanic, care au inaintat cereri in ultimul moment.

Dl.viceprimar face urmatoarele propuneri:
- Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" - dl.Fratila Severius - Florin;
- Gradini{a cu Program Prelungit $i Program Normal ,,Iulia Ha$deu" -

d-ra Topala Corina;
- Liceul Tehnologic Mecanic - dl.Panescu Robert;
- Colegiul Tehnic Forestier-dl.Dochia Adrian.
D-na Lupu precizeaza ca aceasta lista, conform prevederilor legale poate fi

modificata, iar propunerile grupului PSD sunt urmatoarele:
- Colegiul Na$ional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul Campina

d-na Frincu Anda;
dl.Duran Andrei;
dl.Ionita Daniel.

14



D1. viceprimar mentioneaza ca Colegiul Nicolae Grigorescu nu are solicitare.
D-na Lupu precizeaza ca proiectul de hotarare se refera la completarea si

modificarea.
Antevorbitorul considera ca, conform legii au solicitat reprezentantul

Consiliului local in Consiliul de administratie trei licee si o gradinita, pentru ca lor
le este posibila suplimentarea prin lege a inca unui consilier datorita normelor in
vigoare. La celelalte licee este suficient numarul actual.

D-na Lupu precizeaza ca dumnealor vor sa prezinte propunerile pentru
modificarea Consiliilor de administratie.

Dl.Fratila intreaba daca cererea d-nei Lupu este corecta.
D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca nu i se pare corect rationamentul

dumnealor, sa revina si sa modifice Consiliile de administratie care au fost votate la
o sedinta anterioara.

D-na Lupu mentioneaza ca la proiectul de hotarare anterior s-a spus ca nu se
ia in considerare expunerea de motive si s-a votat procentul. La acest proiect de
hotarare se ia in considerare expunerea de motive. Dumneaei citeaza art.l din
proiectul de hotarare: "Aproba modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L.
nr.l35/25 septembrie 2018 (...)". Aceasta H.C.L. si Anexa nu sunt "batute in cuie",
atata timp cat a fost supus acest proiect de hotarare, la modificare si completare.

D-na secretar Moldoveanu considera ca daca se merge pe rationamentul d-nei
Lupu, inseamna ca de fiecare data cand se intra cu un proiect de hotarare de
modificare si completare, pot exista propuneri de modificare pentru alte aspecte
cuprinse in proiect, care nu fac obiectul modificarii si completarii si care nu au fost
analizate din punct de vedere tehnico-juridic. La acest proiect nu se pune problema
de o analiza tehnico-juridica pentru ca vizeaza persoane, insa daca se merge pe acest
rationament inseamna ca se pot astepta la astfel de modificari.

D-na Lupu precizeaza ca vorbeste strict despre acest proiect.
Antevorbitorul mentioneaza ca poate este mai mult o problema de

oportunitate, iar aceasta apartine Consiliului local.
Dl.Dragomir crede ca problema putea fi evitata daca proiectul de hotarare se

referea la completarea Consiliului de administratie la scoala x si y. Proiectul de
hotarare se refera la modificarea si completarea.

D-na Lupu continua prin a propune reprezentatii Consiliului local in
Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant:

- Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati", Municipiul Campina
dl.Cindea Costantin;
dl.Petrescu Ioan.

- Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Campina
d-na Petrovici Mihaela.

- Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina
dl.Dragomir Ion;
d-na Lupu Livia.

- Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina
d-na Frincu Anda;
dl.Dima Gabriel;

Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campina
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dl.Dragomir Ion;
dl.Duran Andrei;
dl.Petrescu Ioan.

- $coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina
dl.Ionita Daniel;
dl.Cindea Costantin;

- $coala Gimnaziala ,,B-P- Ha$deu", Municipiul Campina
d-na Lupu Livia;
dl.Dragomir Ion.

- $coala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Campina
d-na Frincu Anda - Lorena;
dl.Dima Gabriel.

- GradiniJa cu program prelungit nr.9, Municipiul Campina
dl.Bondoc Viorel - Gheorghe;

dl.Cercel Lucian - Adrian;
- Gradini^a cu program prelungit $i program normal ,,Iulia Ha$deu",

Municipiul Campina
dl.Pitigoi Ioan - Adrian;

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

Dl.Enache precizeaza ca se afla in fata unui comportament fara precedent la
nivel national si il irita in asemenea masura incat nu mai doreste sa auda si sa vada
ce replici isi dau unii altora. Ceea ce se intampla acum este un ecou al unui
comportament care ar trebui dezaprobat complet. Nu trebuie sa se copieze greselile
si comportamentele gresite. Propune d-lui primar sa retraga proiectul de hotarare si
sa fie reluat altadata.

D-lui Dragomir ii pare rau ca se intampla asa, insa nu au facut altceva decat sa
protesteze datorita faptului ca in alegerea in Consiliile de administratie la toate
liceele si scolile au fost neglijati si ignorati total cei 9 consilieri care sunt in
componenta Consiliului local, pe langa cei 10 de la PNL si PMP. Mai mult, pentru
cele patru propuneri facute la proiectul de hotarare nu s-au gandit sa consulte pozitia
macar pentru doua Consilii de administratie. Legea permite pentru ca proiectul de
hotarare este supus dezbaterii Consiliului local si domnii consilieri nu trebuie sa se
supere. Despre consens, intelegere, negociere s-a discutat tot timpul.

Nu sunt decat doua sanse, ori dupa vot se anuleaza hotararea si o luna de zile
sau pana la o sedinta extraordinara se suspenda consiliile de administratie, ori se
retrage proiectul si se revine cu completarea consiliilor de administratie. Altfel, se
vor face buletine de vot pentru a vota, dar rezultatul o sa fie acelasi pentru ca sunt la
balotaj (9 (PSD +ALDE) si 9 (PNL+PMP)).

Dl.primar precizeaza ca la Liceul Tehnologic C.Istrati exista in Consiliul de
administratie dl.consilier Petrescu Ioan, la Scoala Generala B.P.Hasdeu, d-na
consilier Lupu, la Scoala Gimnaziala A.I.Cuza, d-na consilier Frincu si d-na
consilier Petrovici.

A

In urma acestor discutii, dl.primar retrage proiectul de hotarare si il vor
reformula.
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Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului privind lnchirierea prin licitatie publica a
bunurilor imobile, apartinand domeniului public si privat al Municipiului
Campina.

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

Ia cuvantul d-na Albu care precizeaza ca necesitatea propunerii spre aprobare
a regulamentului s-a ivit ca urmare a controlului Curtii de Conturi. Consiliul local a
aprobat in 2016 un regulament, destul de stufos si s-a constatat, inclusiv de Curtea
de Conturi ca este aproape inaplicabil. in recomandarile lasate de Curtea de Conturi
s-a spus ca trebuie intocmit un nou regulament si s-a specificat ce anume ar trebui sa
cuprinda. Ca urmare comisia s-a intrunit, a intocmit un proiect de regulament, care
este supus spre aprobare Consiliului local si care se aplica atat bunurilor imobile
apartinand Primariei, cat si celor apartinand institutiilor din subordinea primariei
care au in administrare asemenea bunuri (Casa de Cultura, Casa Tineretului si cele
doua spitale).

Fata de regulamentul propus are doua amendamente, pentru ca, reluand
lectura lui a constatat ca sunt niste scapari, respectiv:

- art.l8, alin.(2) - "Documentele de participare la licitatia de inchiriere a
imobilelor se depun cu cel mult 3 zile lucratoare (...)", se modifica si se mentioneaza
"cu cel putin 3 zile lucratoare";

Pentru ca urmeaza un proiect de hotarare cu componenta comisiei de licitatie,
in cadrul careia se spune ca respectiva comisie poate sa lucreze in prezenta a minim
trei membri, comisia fiind compusa din 5 membri, iar in regulament s-a mentionat
ca aceasta comisie ar trebui sa lucreze in prezenta tuturor membrilor (discutand
despre oamenii care participa efectiv la aceste licitatii, in secretariatul comisiei si in
strangerea documentelor), se constata din practica ca este destul de greu sa se
reuseasca intrunirea comisiei (sa participe toti membrii). Ar trebui pus de acord
regulamentul cu prevederile urmatoarei hotarari in care sunt nominalizati membrii
comisiei.

- la art.l4, alin.(3) sa se mentioneze - in loc de toti membrii, sa se specifice
"in prezenta a cel putin trei membri".

D-na Albu mentioneaza ca au mai fost discutii cu elaborarea unui regulament
asemanator al Serviciului piata care are bunuri m administrare, in sensul ca, la
art.20, la desfasurarea licitatiei, se mentioneaza in unele locuri "licitatia se repeta" si
in alte locuri "licitatia se reia". Efectiv, formularile sunt luate dintr-un proiect de
regulament aprobat prin Hotararea de Guvern nr.821/1995, acestea fiind logice,
pentru ca licitatia se repeta prima data si a doua oara, iar a treia oara se reia, pentru
ca intre timp nu s-a mai inscris nimeni, licitatia se va tine cu un singur participant.
Atunci, formularea corecta este "se reia". Nu este amendament, este doar o
interpretare.

Dl.Candea propune urmatoarele amendamente:
- art.8 unde se prevede ca: " Caietul de sarcini se mtocmeste cu ocazia initierii

proiectului de hotarare (...)". I se pare corect sa se spuna cine anume il mtocmeste,
nu "cu ce ocazie", sens in care propune urmatoarea formulare: " Caietul de sarcini
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se mtocmeste de catre initiatorii proiectului de hotarare, cu sprijinul
compartimentelor de specialitate, pe baza informatiilor cuprinse in hotararea de
fundamentare si a celor prevazute m prezentul regulament".

- art.27: "Institu{ia publica organizatoare este obligata sa solu^ioneze
contestaJia in termen de 5 zile de la depunerea acesteia". Nu se prevede nimic cu
privire la procedura de rezolvare a contestatiilor (primaria rezolva contestatiile sau
cine).

Propune ca art.27 sa aiba trei puncte si anume :
1. In termen de maxim 3 zile lucratoare de la depunerea contestatiei, prin

dispozitia/decizia primarului/managerului spitalului se numeste o comisie de
solutionare a contestatiei care va avea in componenta 3-5 membri.

2. Din Comisia de solutionare a contestatiei nu pot face parte reprezentantii
numiti m Comisia de evaluare.

3. Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza toate documentele
intocmite de catre Comisia de evaluare, va verifica respectarea dispozitiilor care
reglementeaza procedura inchirierii prin licitatie publica deschisa si in termen de
2 zile lucratoare propune primarului/managerului spitalului, prin referat, admiterea
sau respingerea contestatiei ".

In continuare, la art.28 se mentioneaza - "in situatia in care contestatia este
fondata(...)".

Daca nu se accepta amendamentele s-ar putea sa aiba de-a face cu anumite
abuzuri.

D-na Albu mentioneaza ca, daca s-ar citit cu atentie regulamentul s-ar
constata cine anume trebuie sa intocmeasca caietul de sarcini, respectiv Comisia de
licitatie care organizeaza si desfasoara. Se mai poate preciza inca o data daca
dl.Candea doreste, dar daca se citeste regulamentul este foarte clar cine intocmeste
caietul de sarcini.

Cu contestarea si rezolvarea contestatiilor este de acord. Se poate spune ca
atunci cand Consiliul local va aproba, de fiecare data, inchirierea, nominal, este in
regula.

Dl.Candea intreaba la ce articol se refera d-na Albu.
Antevorbitorul mentioneaza ca se refera la "Atributiile comisiei de licitatie"-

art.l5,alin.(l).
Dl.consilier Candea intreaba daca comisia de licitatie intocmeste Caietul de

sarcini deoarece nu i se pare corect pentru ca acesta este prezentat de cei care
initiaza proiectul fiind Anexa la hotarare. Deci practic, Caietul de sarcini face parte
din hotarare.

Dl.Fratila se adreseaza d-lui Candea daca isi mentine sau isi retrage
amendamentele.

Dl.Candea isi mentine amendamentele.
D-na secretar doreste o lamurire, in sensul ca dl.Candea a mentionat ca va

avea in componenta 3-5 membri, dar daca se constituie prin dispozitia primarului nu
pot fi consilieri. Sa se mentioneze 3-5 membri din aparatul de specialitate al
primarului, deoarece comisia de licitatie este constituita prin hotararea consiliului
local.

Dl.Candea este de acord.
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D-na Albu precizeaza cu privire la comisia de licitatie care este compusa
exclusiv din consilieri locali, unul da verdictul - respinge, admite, declara castigator
pe "Ionescu"; o comisie formata din persoane din aparatul de specialitate al
primarului urmeaza sa rezolve contestatia, i se pare corect d-nei secretar?

Dumneaei i se parea corect ca din acea comisie si din alte comisii care fac
munca de executiv, sa faca parte consilieri locali.

D-na secretar mentioneaza ca asa cum discuta cu dl.Olarasu, nu este normal
ca din comisie sa faca parte numai consilieri, sa nu existe specialisti, de la Serviciul
ADPP, de la Directia juridica, stiind ca este o hotarare adoptata de Consiliul local.
Chiar exista si un punct de vedere in acest sens, pentru procedura achizitiilor publice
- care se poate asimila, din care rezulta ca nu pot face parte consilieri din comisiile
de evaluare.

intreaba daca raman 3-5 membri si sa se vada ce hotarasc domnii consilieri cu
cealalta comisie.

Dl.Candea precizeaza ca atunci cand a spus decizia sau dispozitia primarului
s-a referit la faptul ca primarul are dreptul sa decida asupra oamenilor sai, nu si
asupra consilierilor.

Dl.Fratila intreaba de la ce comisii s-a solicitat rapoarte de specialitate la
proiectul de hotarare.

Dl.Olarasu mentioneaza ca de la Comisia buget, finante si Comisia
administratie publica locala.

Antevorbitorul il intreaba pe dl.Candea din ce comisie face parte.
Dl.Candea precizeaza ca a studiat problemele dupa ce a fost intocmit raportul

comisiei de specialitate. Are dreptul sa faca propuneri si modificari la orice ora. Este
de acord cu regulamentul, dar propune un amendament.

Dl.Fratila il intreaba pe dl.Candea daca Tsi mentine amendamentele.
Raspunsul d-lui Candea este afirmativ.
Dl.Petrescu doreste sa stabileascajuristii.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la

vot amendamentele:
- d-na Albu a facut urmatoarele propuneri:

- art.l8, alin.(2) - "Documentele de participare la licitatia de inchiriere
a imobilelor se depun cu cel mult 3 zile lucratoare (...)", se modifica in "cu cel putin
3 zile lucratoare". Cu 18 voturi pentru amendamentul a fost aprobat.

- art.l4, alin.(3) - in loc de toti membrii, sa fie in prezenta a cel putin
trei membri. Cu 18 voturi pentru amendamentul a fost aprobat.

- dl.Candea a facut urmatoarele propuneri:
- art.8 unde se prevede ca: "Caietul de sarcini se intocmeste de catre

initiatorii proiectului de hotarare, cu sprijinul compartimentului de specialitate, pe
baza informatiilor cuprinse in hotararea de fundamentare si a celor prevazute Tn
prezentul regulament".

Dl.primar doreste sa clarifice ideea - sa se presupuna ca intre consilierii locali
exista niste agricultori, soferi, zootehnisti, s.a.m.d. Se crede ca acesti oameni (a
caror activitate trebuie apreciata intotdeauna), vor putea realiza un Caiet de sarcini?
Considera ca un Caiet de sarcini trebuie intocmit de un compartiment de specialitate
din cadrul primariei, cu administrarea domeniului public si privat, cu directia
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juridica.
Dl.Candea mentioneaza sa se precizeze exact - specialistii intocmesc caietul

de sarcini.
Dl.Fratila se adreseaza d-lui Candea precizand ca formularea dumnealui este

ambigua. Formularea trebuie sa fie clara, la obiect, dupa care sa fie supusa votului.
Antevorbitorul considera ca initiaza proiectul de hotarare cel care stie,

deoarece Caietul de sarcini face parte integranta din hotarare. Atunci, initiatorul
proiectului trebuie sa-si asume si caietul de sarcini.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza cu privire la Caietul de sarcini, ca va fi
elaborat de compartimentul de specialitate, cu colaborarea secretarului, consilierului
juridic, iar initiatorul il va studia si il preia la proiectul de hotarare, ca anexa. Asta
de fapt a vrut dl.Candea, sa coreleze.

D-na Albu mentioneaza cu privire la Caietul de sarcini, ca acesta va fi anexa
si face parte integranta din proiect ca anexa.

Raspunsul d-nei Moldoveanu este afirrnativ.
Se adreseaza d-lui Candea precizandu-i ca se intelege din proiectul de

hotarare, cand s-a mentionat "cu ocazia initierii", practic initiatorul o sa aiba si
Caietul de sarcini, Anexa la proiectul de hotarare (Caietul de sarcini va fi intocmit
tot de specialisti).

Dl.Fratila mentioneaza ca daca nu se hotaraste asupra amendamentului o sa-l
supuna la vot asa cum a fost formulat.

D-na secretar Moldoveanu propune reformularea - Caietul de sarcini se
intocmeste de catre compartimentele de specialitate, cu ocazia initierii proiectului.

Se supun la vot amendamentele d-lui Candea:
- art.8 - Caietul de sarcini se intocmeste de catre compartimentele de

specialitate, cu ocazia initierii proiectului. Cu unanimitate de voturi (18 voturi
pentru), amendamentul a fost aprobat.

^

- art.27, alin.(l) - In termen de maxim 3 zile lucratoare de la depunerea
contestatiei, prin dispozitia primarului /decizia managerului spitalului se numeste o
comisie de solutionare a contestatiei care va avea in componenta 3-5 membri.

(2) Din Comisia de solutionare a contestatiei nu pot face parte reprezentantii
numiti Tn Comisia de evaluare.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza toate documentele
intocmite de catre Comisia de evaluare, va verifica respectarea dispozitiilor care
reglementeaza procedura inchirierii prin licitatie publica deschisa si in termen de 2
zile lucratoare propune primarului/managerului spitalului, prin referat, admiterea
sau respingerea contestatiei.

Cu 12 voturi pentru si 6 abtineri (d-na Albu, d-ra Topala, dl.Fratila, dl.Pitigoi,
dl.Enache si dl.Panescu), amendamentul a fost aprobat.

D-na Albu doreste sa explice de ce s-a abtinut de la vot - pentru ca a explicat
mai devreme de ce nu este bine sa fie prin decizia primarului, sa fie persoane din
executiv sau numai din executiv. Pentru acest motiv se abtine, probabil nu s-a
inteles ce a spus.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Se ia o pauza.
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Se reiau lucrarile sedintei Consiliului local cu discutarea proiectului de
hotarare nr.8 de pe ordinea de zi referitor la Acordul de principiu pentru
cumpararea de catre Municipiul Campina a terenului in suprafata de 2.467,00
m.p., situat Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.28.

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

Ia cuvantul d-na consilier Albu care precizeaza ca terenul este cel pe care se
afla locul de joaca de la Turnatorie si s-a propus aprobarea acordului de principiu
pentru a putea prinde in buget 10% din suma, care reprezinta garantia. Nu se stie
cand va fi licitatia (nu se poate cumpara decat prin licitatie), dar pentru a putea sa ne
inscriem si sa depunem garantia trebuie sa existe prevederea in buget, dar mai
inainte trebuie sa fie acordul de principiu. Acesta este motivul pentru care s-a
propus spre aprobare acest proiect de hotarare. Verbal s-a discutat, au fost de acord,
s-a facut evaluare.

Vorbitoarea ar mai avea o precizare si o rugaminte catre d-na secretar
Moldoveanu - suprafata de teren si valoarea de licitatie precizata de administrator
printr-o adresa pe care au avut-o toti consilierii la dispozitie, crede, ca este o atractie
pentru eventuali doritori.

Crede ca (sa i se spuna daca greseste), ar trebui ca primaria sa transmita o
adresa catre administratorul judiciar sau lichidator in care sa se precizeze ca acest
teren are destinatia si este inventariat in categoria de terenuri spatii verzi si conform
actului normativ nr , din data de...., nu i se poate schimba destinatia.

D-na secretar precizeaza ca, in discutiile purtate cu administratorul judiciar, a
anticipat acest lucru si i s-a recomandat sa solicite un certificat de urbanism din care
sa rezulte ca pe terenul respectiv nu se pot edifica constructii. Nu ar fi rau sa fie
transmis de catre primarie certificatul de urbanism.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.9) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind darea in administrare Serviciului Public de Administrare si Exploatare
a Pietei Centrale Agroalimentare Campina a constructiei extinse, in suprafata
totala de 133,00 m.p. (107,00 m.p. suprafata initiala + 26,00 m.p. suprafata
extinsa), situata in Municipiul Campina, str.Republicii, f.nr.

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

Ia cuvantul d-na Albu care precizeaza ca proiectul se refera la darea in
administrare Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei, a sediului
(fosta centrala), la care s-a facut si extinderea de 26,00 m.p. Celelalte imobile au
fost date deja in administrare, a ramas numai sediul.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modiflcarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 45/22 martie 2018 privind
aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Campina.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl. Bondoc Viorel - Gheorghe si
dl.Cercel Lucian - Adrian.

Ia cuvantul dl.Bondoc care precizeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si
al Administratiei Publice, la care a ajuns Memoriul justificativ privind steagul
Campinei a transmis sa se modifice Anexa nr.2, prin introducerea unei fraze
"Ambele inscriptionari sunt realizate cu culoarea rosie".

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea constituirii unor comisii ce vor functiona la nivelul
Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei administra^ie publica
locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
spatiu locativ, $.a.m.d.

D-na consilier Petrovici mentioneaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu sunt completari.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

PunctuI nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea infiin{arii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor
publice.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei administraJie publica
locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
spatiu locativ, $.a.m.d.

Dl.Petrescu precizeaza ca promovarea proiectului a fost necesara pentru ca
dl.maior Ciobu Alin - reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Jude|ean Prahova,
nu mai poate face parte din aceasta comisie.

Pentru buna functionare a acestei comisii se impune desemnarea unui nou
reprezentant, precum si a membrilor supleanti ai structurilor de ordine publica
(Inspectoratul de Jandarmi JudeJean Prahova, Poli|ia Municipiului Campina,
Detasamentul Pompieri Militari Campina), care sa poata participa la sedintele
comisiei, in conditiile in care titularul se afla in imposibilitatea de a se prezenta.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, comisia propune plenului
Consiliului local adoptarea prezentului proiect de hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l2/25 ianuarie 2018
privind organizarea retelei scolare cu unita{ile de Tnvafamant preuniversitar de
stat si particular, cu personalitate juridica, din Municipiul Campina, pentru
anulscolar2018-2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, inva^amant, culte ^i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Dima care mentioneaza ca in principiu se doreste schimbarea
titulaturii Colegiului Tehnic "Constantin Istrati", conform Ordinului Ministrului
Educatiei Nationale, in Liceul Tehnologic "Constantin Istrati".
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniuI public al
Municipiului Campina, Cap.IA, nr.crt.288.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membri Comisiei buget, fmante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul d-na Frincu care precizeaza ca proiectul a fost initiat ca urmare a
intocmirii lucrarii topografice pentru aleea formata din str.T!rgu Mures, inventariata
in domeniul public al Municipiului Campina.

Datorita acestui fapt se impune actualizarea cotelor acestei cai de acces.
Cotele sunt relatate in expunerea de motive. Roaga sa fie aprobat proiectul de
hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
terenurilor in suprafata totala 2.033,00 m.p., situate in Municipiul Campina,
str.Fabricii, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 157.

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

Ia cuvantul d-na Frincu care mentioneaza ca fata de expunerea de motive
prezentata nu mai are completari.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Punctul nr.l6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a
imobilului - teren, in suprafata de 42,00 m.p. si constructie, in suprafata de
17,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr. Tarla
83, Parcela Cc 260.

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

Ia cuvantul d-na Albu care precizeaza ca proiectul se refera la inventarierea in
domeniul privat a terenului si a constructiei, respectiv chioscul situat la poarta
Liceului Tehnologic Mecanic.

S-a constatat ca exista o cerere de Tnchiriere, s-a constatat ca nici respectivul
chiosc si nici terenul de sub el nu este inventariat nici in domeniul public sau privat,
motiv pentru care nu se putea inchiria.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

Ultimul punct (nr.l7) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.
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D-na secretar Moldoveanu prezinta domnilor consilieri o informare privind
necesitatea derularii unei proceduri legale in vederea modificarii si completarii
componentei Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar constituita la
nivelul Municipiului Campina, prin Ordinul Prefectului Prahova:

"Conform Ordinului Prefectului Prahova nr.l81/15.06.2017 - Anexa nr.l s-a
constituit Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar constituita la nivelul
Municipiului Campina, din componenta acesteia facand parte si doi reprezentanti ai
proprietarilor, desemnati in conditiile legii.

Avand in vedere ca una dintre persoane a decedat ( Pop Valentin), iar cealalta
persoana, respectiv dl.Filipescu Constantin a solicitat inlocuirea sa, din motive de
sanatate, se impune desemnarea altor persoane aplicand procedura legala. Aceasta
procedura este reglementata, in prezent, conform art.2, alin.(l), lit."h" din
Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor aprobat prin H.G.
nr.890/2005, dispozitii legale care stabilesc ca, in vederea alegerii acestor
reprezentanti ai proprietarilor in comisie, Consiliul local convoaca o adunare a
proprietarilor deposedati sau mostenitorii acestora care au solicitat terenuri, in
termen legal".

Aceasta procedura a fost necesara la momentul anului 1991, cand din comisie
trebuiau sa faca parte si reprezentantii proprietarilor care cunosteau zonele cu
terenuri expropriate de stat. Aceasta procedura este valabila si in prezent.

"Precizam ca este necesar sa derulam aceasta procedura si implicit sa
actualizam componenta comisiei, prin emiterea unui nou Ordin al Prefectului
Prahova, deoarece prin Legea nr.231/2018 publicata in Monitorul Oficial
nr.679/6.08.2018 s-a modificat si completat Legea nr.l8/1991, fiind stabilit un
termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a acestei legi, in vederea formularii
cererilor de catre persoane fizice si juridice care se considera indreptatite in
conditiile acestei legi".

Daca acum a aparut aceasta modificare s-a instituit un registru special, deja
s-au depus cereri, iar comisia trebuie sa-si reia activitatea si impicit trebuie
actualizata componenta acesteia.

"in vederea desfasurarii adunarii proprietarilor, prin compartimentul de resort
din Aparatul de specialitate al Primarului, respectiv prin Serviciul administratie
publica locala - Compartimentul agricol, se asigura procedura convocarii
proprietarilor la sediul Primariei Municipiului Campina, sens in care acestia vor fi
informati cu privire la prevederile legale aplicabile si implicit isi vor alege doi
reprezentanti, cu majoritate simpla ^umatate plus unu din numarul celor prezenti).

Deja au fost convocati si din proprietarii vechi care inca mai au probleme de
punere in posesie si din cei care au depus deja cereri pentru a se putea derula
procedura.

A fost informat Consiliul local, pentru ca s-a considerat ca nu este necesar sa
se adopte o hotarare ca sa fie convocata adunarea proprietarilor, dar sa existe o
aprobare a Consiliului local, consemnata in procesul - verbal, sa se deruleze aceasta
procedura.

Presedintele sedintei intreaba daca sunt intrebari si discutii la ceea ce a
prezentat d-na secretar Moldoveanu.
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D-na secretar precizeaza ca este o formalitate care trebuie indeplinita.
intreaba daca domnii consilieri sunt de acord sa fie convocati proprietarii

pentru a-si alege reprezentantii. Cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru), a fost
aprobata propunerea d-nei secretar Moldoveanu.

Dl.Dima ii invita pe domnii consilieri, sambata, 24 noiembrie 2018, intre
orele 8^-18^, la sala de sport a Colegiului National "Nicolae Grigorescu", la
concursul de automodele pentru pasionatii de orice varsta sau pentru cei care au
nepoti. Subliniaza faptul ca se potjuca si copiii cu automodelele aduse de dl.Razvan
Nicolau, care este initiatorul acestei activitati.

Pentru ora 11^ este o expozitie de sculptura a sculptorului Gabriel Sitaru, la
Muzeul "Nicolae Grigorescu".

Dl.Duran se refera la traficul din oras, iar cei din executiv pot sa aduca in
atentia celor care schimba regulile de circulatie. I se pare oportun ca la intersectia
str.Petrolistului cu str.Industriei sa se schimbe prioritatea si sa fie drum cu prioritate
cand vii de pe str.Petrolistului si faci stanga pe str.Industriei, pentru ca mai multe
masini trec pe acolo decat dinspre Ioana Service (unde era spalatoria).

Pe str.Bistritei pe drumul spre Confmd crede ca ar trebui montata o oglinda.
Dl.Ionita mentioneaza ca mai este putin pana pe data de 1 Decembrie.

intreaba daca se termina lucrarile in Parcul Regele Mihai I pana la aceasta data.
De asemenea, intreaba ce se intampla cu steagurile de la intrarea in oras, din

punct de vedere al constitutiei (albastru trebuie sa fie mai in stanga, galben si rosu).
Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Anton intrebandu-l care este problema cu

steagurile.
Dl.Anton precizeaza ca s-a documentat si exista Legea nr.75/1994 privind

drapelul Romaniei si al imnului national, care are o anexa m care se defmeste
caracteristicile drapelului Romaniei, de la catarg - albastru, galben si rosu
(dimensiunile sunt defmite in anexa).

In urma discutiilor cu dl.Crijanovschi care a initiat procedura de achizitie,
firma care le-a montat este o firma specializata, iar argumentul acesteia a fost ca
catargul este orizontal in partea de sus avand in vedere amplitudinea locului unde a
putut fi montat.

Dl.Ionita citeaza din Constitutia Romaniei: "Drapelul Romaniei este tricolor.
Culorile sunt asezate vertical, in ordinea urmatoare: incepand de la lance - albastru,
galben si rosu".

Dl.viceprimar raspunde la intrebarea referitoare la Parcul Regele Mihai I: nu
se termina lucrurile. O comisie a fost din nou acolo (dl.primar, dl.Fratila, dl.Candea)
si datorita vremii care este nefavorabila nu va fi gata. fnsa, va avea o forma decenta,
ca sa se poata organiza o parte din manifestarile aferente zilei de 1 Decembrie.
Penalitatile sunt la zi, iar constructorul munceste in defavoarea noastra pentru ca nu
se termina lucrarea la timp si in favoarea noastra din punct de vedere financiar.
Echipele sunt zilnic in santier.

Dl.Petrescu mentioneaza ca cetatenii au transmis rugamintea Consiliului local
si d-lui primar pentru montarea unor toalete ecologice. De la Fibec pana la OMV nu
exista nicio toaleta. Populatia este imbatranita. Rugamintea dumnealor este sa se
stabileasca anumite locuri pentru montarea toaletelor.
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La Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu" elevii nu au sala de sport. Orele
prevazute la aceasta disciplina se desfasoara intr-o sala de curs improprie, fara
conditii, fara vestiare. Trebuie sa se gaseasca o modalitate de a rezolva aceasta
situatie.

Raspunde dl.primar care precizeaza ca daca vor fi montate toalete ecologice
pe centrul orasului vor constitui, probabil, o problema. Trebuie curatate periodic
astfel incat sa nu creeze probleme deosebite. !ntre Fibec si OMV exista toaletele de
la piata. Daca se doreste amplasarea toaletelor intr-un loc anume, sa se faca
propuneri.

Antevorbitorul considera ca in bugetul pentru anul viitor sa se prevada o suma
pentru rezolvarea acestei probleme.

Dl.primar mentioneaza ca in sedintele Consiliului local a explicat ca C.N.I. va
realiza o sala de sport la Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu". Terenul a fost
predat la CNI, procedura de atribuire o face CNI si se asteapta sa vada care este
executantul. Deja lucrarea este aprobata, procedura de achizitie probabil este
realizata, dar nu avem inca rezultatul ei.

D-na Albu mentioneaza ca prima problema este cea privind respectarea in
cadrul Primariei Campina si aplicarea in cadul acestei institutii a prevederilor legale
privind protectia datelor cu caracter personal.

A constatat pe pielea dumneaei (intrebandu-se daca in Primarie exista
proceduri, nu stie), poate stie dl.Anton, ca sa parafrazeze dumnealui indubitabil le
stie, dar nimeni nu le aplica.

^

Intreaba cum isi permite un functionar din Primaria Campina sa raspunda sau
atunci cand explica o sanctiune aplicata unei asociatii de proprietari sa mentioneaze:
"avand in vedere ca doamna Ionescu Vasilica de la etajul 3, scara B, ap.l 1 a facut o
plangere impotriva dvs., va sanctionam cu suma de 10.000 lei". Nici daca ar exista
legea respectiva acest lucru nu ar trebui sa se intample. Aceasta a fost o intamplare
constatata de dumneaei in ultima saptamana.

A doua intamplare este cea cand un functionar din Primaria Campina
raspunde unui solicitant care vroia sa cumpere o bucatica de teren, era foarte neclar,
a initiat proiectul de hotarare comisia, dar a fost retras, pentru ca mergand si vazand
despre ce este vorba pe teren, nelamurirea fata de schita era totala. Asta a si explicat.
1 se raspunde acelui om ca d-na consilier Albu a spus ca nu corespunde asta cu asta
si nu a aprobat. Nu era vorba de dumneaei, ci de intreaga comisie care constatase
ceva. Se stie foarte bine ca nu se comunica numele, datele personale. A tras
concluzia ca, daca intr-o saptamana au fost doua astfel de intamplari, probabil ca
sunt mult mai multe si fie ca nu se aplica, fie nu se cunoaste, nu este prelucrat
absolut nimic din procedurile care ar trebui sa se aplice. Sa se mai faca instructaje
cu functionarii publici, sa citeasca toate procedurile. Altfel, dumneaei ar putea, are
dovada, are raspunsul, sa faca o plangere si sa primeasca amenda, nu stie cine,
persoana sau institutia. Nu crede ca cineva din personalul bugetar se mai poate
plange de salarii. De fiecare data a spus sa se munceasca pentru acele salarii si sa se
faca lucrurile cum trebuie.

In continuare, niste lucruri sunt tratate de personalul din executivul primariei
foarte superficial.

26



De ce in urma unui raport de audit intern de la primarie m care se spune ca
veniturile din parcarile cu plata nu acopera decat 30% din cheltuielile care se fac -
salariale si toate celelalte, nu se ia nicio masura. Aceste parcari sunt m subordinea
Serviciului investitii. Se poate face o analiza cat costa un parcometru unde omul
plateste la ora si nu plateste 2 lei (lasa masina la 8 dimineata si o mai ia la 8 seara).
Atunci, probabil, incasarile ar acoperi toate veniturile si parcometrul s-ar amortiza
intr-un an de zile. Se tin aceste parcari in subordinea unui serviciu, ca sa fie serviciu,
sa nu fie birou, lucru care nu i se pare corect, il stie de mult, este pentru prima data
cand il spune. Este indignata de nepasarea oamenilor. A crezut ca mentalitatea se va
schimba o data cu cresterea salariilor.

Dl.Fratila intreaba daca d-na Albu doreste raspuns.
Antevorbitorul precizeaza ca doreste un raspuns de la dl.Anton, data viitoare,

ca sa spuna daca a prelucrat procedurile sau responsabilii cu protectia datelor
personale.

Dl.Anton nu are cunostinta, probabil, ca unii dintre colegi au scapat aceste
informatii. O sa discute si cu responsabilul de la nivelul institutiei despre acesta
problema si o sa se mai faca o prelucrare la nivel centralizat cu toti colegii pe acest
GPDL.

D-na Albu mentioneaza ca nu le-au scapat informatiile, nu stiu despre ce este
vorba.

Dl.primar isi cere scuze in numele institutiei pentru aparitia acestor probleme,
informatiile au fost prelucrate, nu intelege de ce nu sunt aplicate. Isi cere scuze
pentru activitatea dumnealui si a d-lui viceprimar pentru ca, avand in vedere ca sunt
la nivelul corespondentei spre sfarsitul anului cate 40.000 de documente care trec
prin registratura primariei, probabil ca a mai scapat cate ceva, o astfel de scrisoare in
care aparea o asemenea informatie referitoare la datele cu caracter personal.

Si inainte de aparitia legii le recomanda colegilor sa nu treaca in scrisori sursa
unor reclamatii, dar probabil unii nu au inteles bine. Daca se va intampla ca cineva
sa faca contestatie, dupa o lege aparuta mai curand, functionarii publici raspund
pentru actele pe care le emit. Cine a facut greseala va raspunde. Recomanda d-nei
secretar, d-lui director juridic Anton sa prelucreze mca o data legea respectiva cu
sefii de compartimente si la randul lor cu personalul, pentru ca nu trebuie sa mai
apara asemenea probleme.

Referitor la parcarile cu plata, problema s-a pus de mai multe ori, din pacate
nu au fost propuse de executiv sau Consiliul local in bugetul vreunui an. Sa se
analizeze cat costa parcometrele si sa fie propuse pentru bugetul anului 2019. Este
de acord cu d-na Albu, nu sunt parcari eficiente, din punct de vedere economic,
cheltuielile sunt mai mari decat veniturile. Ramane ca tema pentru bugetul anului
2019 sa fie introduse parcometre in parcarile cu plata existente in Municipiul
Campina, mai putin parcarea cu bariere.

Presedintele sedintei, dl.Fratila, constata ca pentru a doua oara consecutiv nu
s-a votat proiectul privind rectificarea de buget, ceea ce este regretabil. intreaba ce
ar trebui facut sa nu se mai intample astfel de lucruri si crede ca ar trebui sa se
gandeasca cu totii, sa fie mai multa transparenta in actul decizional. Se refera la
faptul ca la orice rectificare a bugetului public ar trebui consultati si ceilalti
consilieri si sa fie chemati la discutii. Poate se gaseste o solutie pe viitor, sa se
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mtalneasca grupurile politice si sa lamureasca lucrurile dinainte de a se ajunge in
sedinta Consiliului local.

Ii invita pe domnii consilieri la manifestarile dedicate Zilei Centenarului.
incepand cu data de 29 noiembrie are loc o intalnire cu elevii olimpici, la Casa de
Cultura Geo Bogza, elevi cu rezultate la nivel national si international. Se doreste sa
li se ofere cate o medalie inaintea programului cu Dan Puric. Incepand cu ora 16,30
are loc aceasta mtalnire, la Casa de Cultura. Pana la ora 18,00 se va socializa cu
acesti copii, dupa care urmeaza programul cu Dan Puric.

Pe data de 30 noiembrie, incepand cu ora 14,00 are loc o sedinta festiva
pentru semnarea unui document cu prietenii de peste Prut - Cahul, urmand sa se
mmaneze diplome si medalii celor care au facut cate ceva pentru oras, dupa care se
va oferi un cocktail.

Pe data de 1 Decembrie, pentru sarbatorirea acestei zile, s-a ales varianta
amplasarii unei scene pe B-dul Culturii si se va incerca onorarea momentului prin
depunere de coroane, spectacol artistic (ansamblurile de la Casa Tineretului si Casa
de Cultura, unde este invitat Gheorghe Turda), decernarea de plachete, serviciul
religios si se va incheia programul cu o masa populara (fasole cu carnati).

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

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

Pre$edinte de
isilier,

dl.Frati&Seve

Secretarul Municipiului
Carnpina,

Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Iordafche Gabriela

edit.I.G.
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