
ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 18 decembrie 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin|a ordinaia
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozh;
2018 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de d-na consilier Fri
ele fiind prezenJi toti consilierii locali (19 consilieri).

La lucrarile acestei $edin^e au participat: dl.Tiseanu
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan -
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul
d-na Tudorache Florentina - Alice - Director Directia
Primariei Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - se
contabilitate, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si ta
Director executiv investitii, dl.Crijanovschi Grigore - Se
domeniului public si privat, d-na Caliman Didona - Arhite
Director Directia Politia locala, d-na Voicu Monica - S<
Ionete Mihaela - Sef Serviciu achizitii publice, programe
Daniela - consilier in cadrul Compartimentului pro
internationale, protocol, dl.Nistor Marian - Directo
Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentar|

Consiliului local al
anr.l.l03/13 decembrie

:u Anda - Lorena, la

^oria - Laurentiu -
- viceprimarul

iunicipiului Campina,
fonomica din cadrul
:;rviciu buget, fmante,

ce, d-na Oprescu Eliza -
Serviciu administrarea

:t sef, dl.Visan Marius -
erviciu juridic, d-na
nantare, d-na Hoitan

attie fmantare, relatii
!:>erviciul Public de
dl.Badulescu Remus -

administrator public al Municipiului Campina, dl.Dula Marian - consilier Primar,
reprezentan^i ai mass-mediei, precum $i locuitori ai Municiiului.

D-na secretar Moldoveanu Elena supune
sedintelor Consiliului local, dupa cum urmeaza:

la vot ]]rocesele-verbale ale

- proces - verbal sedinta ordinara desflsurata
2018. Cu 18 voturi pentru si o abtinere (d-na Clinciu Moni^a -
verbal a fost aprobat;

- proces

in

verbal sedinta extraordinara desiasurata in data de

data de 21 noiembrie

26 noiembrie 2018. Cu 10 voturi pentru si 9 abtineri (d-m
dl.Cindea, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Dima
procesul-verbal este aprobat;

- proces - verbal sedinta extraordinara festiva din
2018. Cu 15 voturi pentru si 4 abtineri (d-na Lupu,
dl.Dragomir), procesul - verbal a fost aprobat.

Presedintele sedintei aduce la cunostinta membrilor
ordinea de zi sunt mscrise 12 proiecte de hotarare, iar la n^m|rul 13 este punctul -
intrebari, interpelari, diverse.

C :insiliului local ca pe

Iozefma), procesul

Frincu, dl.Petrescu,
.Duran, d-na Lupu),

data de 30 noiembrie
Frincu, dl.Ionita si



D-na Frmcu intreaba daca sunt modificari sau comf

Ju
st
es

dezi.
Dl.primar propune sa se introduca in proiectul ordir

hotarare si anume:
- aprobarea asocierii Municipiului Campina cu

realizarea obiectivului "Reparatii capitale Camin Energetic
Adrian, nr.4, parter si etajul I". Propune introducerea a
proiectului ordinii de zi;

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa
pentru obiectivul de investi{ii "Reabilitare Soseaua Paltin
acestuia la pozitia nr.3 a proiectului ordinii de zi.

Explica de ce aceste proiecte de hotarare au fost
in cadrul sedintei: cu cateva zile in urma a aflat ca Co
dispune de anumite fonduri pe care doreste sa le distribuie
in continuare (fonduri obtinute suplimentar din impozitt
solicitare ieri (n.r. 17 dec.2018) pentru o factura nep
"Reparatii capitale Camin Energetic" si a avut bucur
Consiliului Judetean sa se aprobe Parteneriatul cu Mur
lucrarea respectiva. S-a aprobat sa se acorde suma de
propune Consiliului local sa aprobe asocierea cu Consiliul
162.000 lei, suma ce va fi inclusa la urmatoarea rectificare
acesti bani se achita o factura pentru lucrarea de reabilita
aprox.35% de realizat din lucrare).

Pentru cel de-al doilea proiect de hotarare propus -
tehnico-economici, dupa actualizarea documentatiei, pentiju
"Reabilitare Soseaua Paltinu", aceasta lucrare avea niste int
vreme si pentru a se putea plati o factura cu fonduri aloca
de 20.000 lei, trebuie sa existe indicatorii tehnico-eco:
hotarare de aprobare in vigoare, nu foarte veche, cum e
Pentru acest motiv propune si aprobarea proiectului de hot

Se supune la vot propunerea d-lui primar de introduc
hotarare, in proiectul ordinii de zi, respectiv proiect de h
indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea docume
de investi^ii "Reabilitare Soseaua Paltinu". Cu unanimit
pentru), propunerea este aprobata.

Se supune la vot cea de-a doua propunere de introd^c
proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor
actualizarea documentatiei, pentru obiectivul de invest
Paltinu". Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru), prop

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modifi
aprobat cu 19 voturi pentru.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, d-na Fri
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local su
proiectului de hotarare de la pct.8 de pe ordinea de zi - p
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului C
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suprafata de 363,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.F
Parcela Cc 799, care nu are raportul de specialitate de 1 c
favorabil.

Se trece la discutarea primului punct de pe ordne
hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si
tertiari de credite la data de 30 noiembrie 2018.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, cll.p
Laurentiu, care precizeaza ca potrivit Legii nr.273/200
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii
obligaJia de a prezenta in $edin{a publica, spre anali;
autoritajile deliberative (in acest caz Consiliul local), exe
pe cele doua secJiuni, cu excep{ia bugetului Tmprumuturi or
scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul c
prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfar$itul anuhii:

a) sa nu inregistreze pla^i restante;
b) diferen^a dintre suma veniturilor incasate $i e^ce

utilizat pentru fman{area exerci^iului bugetar curent, pe de o
efectuate $i a plaJilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare

Tinand cont de aceste precizari si de regulile bugeta
al bugetului la data de 30 noiembrie 2018, transmis de Tnzo
doua sectiuni, se adauga incasarile prin casierie, nedepuse, :'n
Pentru sectiunea de functionare, contul de executie se prezinta

- Sectiunea de functionare + sectiunea de dezvoltar

Venituri
- prevederi bugetare an 2018
- incasari realizate la 30.11.2018

Cheltuieli
- credite bugetare an 2018
- plati efectuate la 30.11.2018
Disponibil sectiune functionare + sectiune dezvoltare

Dl.primar mentioneaza ca nu mai trece in revista cHelt
sectiunea de functionare si dezvoltare.

Precizeaza ca s-au efectuat plati din trageri, la data d
de 104.378 lei.

Situatiile fmanciare sunt analizate si verificate co
sinteza si asistenta elaborarii executiei bugetelor locale din
a Finantelor Publice Prahova.

Ca urmare propune spre aprobare prezentul proiect d
D-na Albu intreaba ce spune la 11 luni executia bugdtu

deficit sau este un echilibru total.
D-na Tudorache, director economic precizeaza ca eKis

nici excedent, nici deficit, in acest moment.
D-na Albu intreaba daca pentru luna decembrie (fat

bani pentru plata tuturor celor ce sunt de platit.

e c

entul anilor anteriori
arte, sj suma pla^ilor
iecat zero".
a contul de executie
:ria Campina pe cele

4iiantum de 14.784 lei.
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Antevorbitorul precizeaza ca sunt bani pentru acope
iar despre excedent se va discuta luna aceasta.

D-na Albu intreaba cat se estimeaza ca va fi exceden
Dl.primar doreste sa reia ceea ce a spus mai dev

incasari de 65.181.000 lei, iar plati efectuate la 30.11

at

Ui <
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ul.
:rr

20
disponibil - 12.967.000 lei. D-na director Tudorache a ojori
plati restante si nici arierate, ceea ce este foarte import;
exemplu, pentru obtinerea unui credit.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectui
la vot si este adoptat cu 18 voturi pentru (d-na consilier Lup
votat).

Urmatorul proiect de hotarare se refera
Municipiului Campina cu Judetul Prahova pentru
"Reparatii capitaIe Camin Energetic str.Lt.Col.Erou
parter si etajul I".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.
Laurentiu, care mentioneaza ca imobilul - camin energ
capitale de renovare, realizandu-se 24 de locuinte cu o ca
2 camere, deci 28 de locuinte la parter si etajul I.

Valoarea estimativa a lucrarilor este de 1.163.435,84
S-a solicitat Judetului Prahova suma de 162.000 lei

cota parte de participare a acestei unitati administrativ - ter
(primaria plateste deja aprox. 800.000 lei).

S-a aflat in timp util faptul ca, in cadrul Consiliu
aprobat hotararea privind parteneriatul, prin care s-a aloc
suma de 162.000 lei, prin Hotararea nr.l62/18 decembrie 2

Ca urmare a celor mentionate mai sus, propune Ccjnsi
asocierii cu Consiliul Judetean Prahova.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentr^).

Se trece la discutarea urmatorului proiect de
aprobarea indicatoriIor tehnico-economici, dupa actu
pentru obiectivul de investifii "Reabilitare Soseaua Pal

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl
Laurentiu, care precizeaza ca domnii consilieri cunosc
"defectele pe care le are", inclusiv lipsa unui zid de spri
Pentru a merge mai departe cu investitia, cu cheltuirea sur
proiectul, respectiv indicatorii tehnico-economici.

Ca urmare, propune aprobarea indicatoriIor tehnico-e
10.113.320,871
7.897.106,801e

- valoare totala investitie:
din care C+M :

- capacitati: lungime totala = 3.340,00 ml
- durata de executie: 18 luni.
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D-na Albu precizeaza ca Soseaua Paltinu este un druinj
asocierea cu Consiliul Judetean, care s-a facut intr-o sedim
de 25.000 lei, este din valoarea de 10 milioane lei.

Intreaba daca nu era mai bine, Consiliul Judetean sa
pentru reabilitarea caminului energetic, iar Consiliul lc
trebuie sa reabiliteze soseaua care este mai mult de 50% dru
25.000 lei pentru actualizarea indicatorilor tehnico-econom
este sa nu se mai asocieze cu Consiliul Judetean pentru cej 2f
7% dintr-o lucrare mare.

Daca Consiliul Judetean doreste sa se asocieze cu M^ni
investitii serioase, in care este implicat direct, respectiv
drum judetean, sa aiba loc asocierea. Pentru 25.000 lei,
deranjul sa se aprobe Tn Consiliul local asocierea.

Dl.primar considera ca este buna si suma de 25.000
fata de costul lucrarii. Mai nou, prin semnarea primului p
Paltinu, se propun si se semneaza intr-o anumita perioada
parteneriat, pana la sfarsitul anului 2018, si pentru suma d
credea ca se incheie un parteneriat pentru executia intregii
s-a actualizat proiectul si s-a reactualizat ridicarea topo. Probu
se utilizeze si suma de bani alocata, de 25.000 lei, cu
Consiliului local de 10%, adica 2.500 lei aprobati data an
buget, urmand ca anul viitor sa se solicite sume importante de
si anume trei sferturi din lucrare pentru ca reprezinta lungimea
extravilan si un sfert sa fie din bugetul local. Si-ar dori sa se
totalul de 10 milioane lei, cat este valoarea investitiei.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentr

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi es
privind aprobarea rectificarii bugetului local al
aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor ter{iari d

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.
Laurentiu, care precizeaza ca rectificarea bugetara este
D.G.F.P. Prahova, care impune sa se rectifice bugetul pent
bani (scrisoarea nr.94.410/10.12.2018).

Cu aceasta ocazie ordonatorii principali de credite s
credite au propus unele modificari, de realocari de sume,
cheltuieli necesare pana la sfarsitul anului (nu de mare val(
unor sume catre alte capitole (primaria si toate institutiL
unitati de invatamant si altele).

Referitor la venituri:
- propune suplimentarea cu suma de 1.713.000 lei, cfr

urmatorii indicatori:
- cote si sume defalcate din impozit pe venit

lei (acesta este subiectul adresei DGFP Prahova, care adUce
necesara in echilibrarea bugetului Municipiului Campina);
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- impozit si taxa pe cladiri persoanejuridice cu
- taxajudiciara de timbru cu suma de 26,00 mi le
- alte impozite si taxe pe proprietate cu suma d j 2
- alte taxe si servicii specifice cu suma de 6,00 mi
- alte venituri din concesiuni si inchirieri cu suma

Nu mai aminteste alte sume, decat veniturile din am
aplicate de catre alte institutii de specialitate cu suma de ] 7,(
vorba de sume mici pe care domnii consilieri le-au putut ob
motive.

Propune diminuarea veniturilor cu suma de 1611 26
indicatorii:

- alte venituri cu suma de 1.498,49 mii lei;
- fmantarea Programului National de Dezvoltare Locala

mii lei;
- sume primite in contul platilor efectuate in anii anter

mii lei.̂
.

In ceea ce privesc cheltuielile, in cadrul Secpunii de
54.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorita
modificarea prevederilor bugetare prin diminuare cu sim;
Aceasta rezerva bugetara este stabilita intotdeauna la Tnceput
in care este nevoie de cheltuieli urgente, daca se intampla si fn

La Cap. 55.00 - Dobanzi, se modifica prevederile bag<
suma de 50,00 mii lei.

La Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie - Muzou,
prevederilor bugetare prin majorare cu suma de 12,00 mii lei
si servicii.

La Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala - propune
12,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii;

La Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, se
comunale - propune modificarea prevederilor bugetare prii d
118,20 mii lei si realocarea unor sume.

Cu privire la "Iluminat public" - propune majorarea cu
Directia economica poate spune, in detaliu, pentru fiecare chel

La Cap.74.02 - Protectia mediului - se modifica pre
majorare cu suma de 52,00 mii lei. Sunt sume mici care au ap
pentru completarea unor facturi deja emise, astfel incat sa nu
pentru anul 2019.

In cadrul sectiunii de dezvoltare:
- la Cap. 51.02 - Autoritati publice - se modifica pre

diminuare cu suma de 66,55 mii lei la alte cheltuieli cu inve3tit i.
La Cap. 54.10 - Servicii publice comunitare de eviier

modifica prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 7,
investitii.

La Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala k s
prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 12,90 mii 1 i 1

su na de 90,00 mii lei;

/<0

,00 mii lei;
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La Cap.70.02 - Alte servicii in domeniile locuinteloi, s<
comunale - se modifica prevederile bugetare prin diminuare
mii lei la alte cheltuieli de investitii.

La Cap.74.02. - Protectia mediului - se modifica
diminuare cu suma de 65,00 mii lei la lucrari noi.

La Cap.84.02. - Strazi - se modifica prevederile bu
suma de 1.429,95 mii lei la lucrari noi si lucrari in continuare.

Aceste cheltuieli pe care le-a propus spre modificare
de dezvoltare, se regasesc in Anexa nr.2 si ca o forma de pr
situatie comparativa.

In Anexa nr.2 se poate observa ca de la 10.181,0
ajunga la 7.404,00 mii lei. Aceasta suma este formata din c|he
investitii, la care se adauga unele facturi, care considera
sfarsitul anului. O mare parte din aceasta suma este "a ig
pentru ca, deocamdata, nu s-a realizat foarte mult din aceast
Este o investitie in curs, a atras atentia societatii comercial 2 c
ca se lucreaza intr-un ritm foarte slab, iar acestia au dat asigur
vor termina lucrarea in 8 luni, asa cum s-au angajat la semnare

Ca urmare, la "Reparatie si reabilitare str.Bobilna'
propus sa ramana suma de 150,00 mii lei.

S-au redus sumele de bani la toate lucrarile, de exerip
propus de la 367 mii lei, la 341 mii lei (intersectia st
str.Conductelor). Suma de 341 mii lei este valoarea finala a in

La Parcul "Soldat" - pentru ca lucrarea nu se fmalize
are de executat aprox.l5% din lucrare, a propus diminua ea
miilei,lal.400,OOmiilei.

La "Reparatii capitale Camin energetic", a propus
1.276,00 mii lei, la 980,00 mii lei. La aceasta lucrare mai
pentru executarea lucrarilor de modernizare.

Acestea sunt capitolele si sumele mari care s-au putu
sume mai mici pe care nu le aminteste. Domnii con$il
comparativa a bugetului local si a Anexei nr.2.

La Cap.84.02. - Strazi - se modifica prevederile bu^e
suma de 1.429 mii lei (suma provenita de la str.Bobilna si i

In cadrul ordonatorilor tertiari de credite s-a solicit
catre:

Spitalul Municipal Campina solicita modificarea p
suplimentarea veniturilor de la Casa de Asigurari de Sana at
1.201,00 mii lei si a cheltuielilor de functionare cu sum
(cheltuieli de personal de 851,00 mii lei, cheltuieli cu bunuri
lei) si a cheltuielilor de dezvoltare cu suma de 20,00 mii
audiometre pentru copii - achizitie asigurata de Ministerul

Pentru unitatile de invatamant sunt sume foarte
Tehnologic ,,Constantin Istrati", care solicita modificarea p
majorare cu suma de 38,80 mii lei la cheltuieli cu bunuri si
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si functionare si realocare de sume intre articole si alineatt la
servicii.

La acest liceu, nu ar fi rau, daca anul viitor s-ar fac o
pe imobile si daca sunt imobile care nu sunt utilizate (incep;
Caminul Petrol, si la Liceul situat pe str.Grivitei care o supi
foarte mare), poate liceul isi restrange activitatea din respe cti
intre in conservare, astfel incat sa nu mai plateasca cheltaie
mari pentru toate imobilele pe care le are in administrare.

La sfarsitul mandatului trecut, Consiliul de administra
hotarat ca nu mai are nevoie de anumite imobile (nu mai le u
ramana la dispozitia Consiliului local.

Noul Consiliu de administratie a hotarat ca mai suri n
dar acestea duc catre cheltuieli foarte mari de intretinere.

De asemenea, propune sa se adauge suma de 16
Cap."Alte sume", suma alocata de Consiliul Judetean Pr
adoptata pe data de 18 decembrie a.c.

D-na Petrovici doreste sa exprime pozitia grupului PSE
ca la rectificarile bugetare anterioare s-au abtinut la vo
consecventi si se vor abtine si la votul acestui proiect de ho;ar

Dl.Ionita se refera la lista comparativa a Anexei nr.2 L- e
sume care sunt diminuate sau sume propuse sunt zero. Sp
realizat un studiu de fezabilitate, intelege ca nu s-a gasit ur| te
gaseste o explicatie. Ce s-a intamplat de nu s-a achizitioriat de exemplu achizitie
cositoare. A fost nevoie de ele sau nu. Daca nu, este o pro|ble na, de ce au mai fost
prinse in buget. Daca un an de zile nu a fost nevoie de cosi1oai g, dumnealui propune
pentru anul viitor sa nu mai fie prinsa in buget.

De asemenea, softuri si licente si imprimanta color la
persoanei - neachizitionate. Intreaba daca exista vreo explicat

Face un apel privind studiul de oportunitate pentn
exista posibilitatea sa se ia legatura din nou si cu cei de
mai realizeaza studiul de fezabilitate pentru ce s-a discutat, sa
viitor, o asociere. Roaga administratia daca are posibilitate;
discutie cu cei de la Turnatorie.

Dl.primar precizeaza ca referitor la achizitionarea mo
raspunda dl.administrator public care are Serviciul spatii ve*zi

Dl.Badulescu mentioneaza ca a fost achizitiomta
achizitia a fost sub suma propusa de 2.500 lei (fara TVA
materiale, nu pe cheltuieli de capital.

Referitor la achizitia pentru Serviciul evidenta too
precizeaza ca nu au aparut normele la o anumita lege, ca alt
compartimentul respectiv scanner-ul si imprimanta.

Dl.Fratila precizeaza ca face parte din Consiliul de ad
Thnologic "Constantin Istrati" si intr-adevar s-au sesizat ]>rc
patrimoniu si consum. Utilitatile pe anul trecut si estim;
150.000euro/an.
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In luna ianuarie o sa se prezinte un raport in acest seps
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectu

la vot amendamentul d-lui primar: introducerea la venitur
162.000 lei, de la Consiliul Judetean Prahova. Cu 10 voturi
Frincu Anda - Lorena, dl.Petrescu Ioan, dl.Cindea C
Mihaela, dl.Ionita Daniel, dl.Dragomir Ion, dl.Dima Ga
Andrei), amendamentul a fost aprobat. D-na consilier Li
votat.

Se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblul
voturi pentru si 8 abtineri (d-na Frincu Anda - Lorena, dl
Costantin, d-na Petrovici Mihaela, dl.Ionita Daniel, d]
Gabriel - Valeriu, dl.Duran Andrei). D-na consilier Lupu L

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiec
aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoar

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare,
Laurentiu, care precizeaza ca anul viitor vor fi cheltuite
pentru a asigura resursele fmanciare pentru realizarea inve
local, pentru obiectivele de investitii:

- "Restaurarea, dotarea si valorificarea durabila a
obiectivului de patrimoniu - Muzeul Memorial B.P.Hasdeu

- "Cresterea eficientei energetice in cladirile rez
Campina" (bl.l2 C de pe str.Victoriei);

- "Cresterea eficientei energetice in Colegiul C-tin I
- "Cresterea eficientei energetice in Spitalul Municip
- "Cresterea eficientei energetice in cladirile rez

Campina" (blocul 7 ABC);'
- "Reparatii si reabilitare Calea Doftanei", investitie

realizata din venituri proprii.
Dupa cum s-a putut observa in tabelul anexat proie

proiectele cu fonduri europene, pentru punctele nr.l si nr
este mica. De exemplu, la Muzeul Memorial B.P.Hasc
393.805 lei, din 15.000.000 lei.

De la al doilea punct, contributia primariei creste,
eficientei energetice la Colegiul Tehnic C-tin Istrati,
8.411.000 lei, iar contributia primariei de 2.150.000 lei.

Se propune acest lucru pentru ca aceste cheltuieli pe
fost declarate neeligibile. In mod normal acele cheltuieli
Daca se izoleaza plafonul cladirii pentru a irnpiedica trec
trebuit sa fie o cheltuiala eligibila, dar nu este (asa a ir
Compartimentul programe de fmantare).

La Spitalul Municipal Campina, investitia este in va
lei, la care cofmantarea primariei este de 10.266.000 le
inerente pentru realizarea lucrarii, dar cheltuielile neeligil
Este o suma foarte mare de bani pentru cheltuielile neeligib
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Ultimul punct (5) - Cresterea eficientei energetice n
valoarea totala a investitiei este de 3.045.000 lei, cu o co m
neeligibile si cofmantate de 2%) de 1.304.000 lei, ceea <
30% din lucrare.

Aceste sume de bani, care constituie cheltuieli neeligib
daca se mai adauga si reabilitare Calea Doftanei, ar trebi
(sau asa a prevazut proiectantul in devizul estimativ). La lic
valoare putin mai mica, dar in buget trebuie prevazita
proiectant, cu indicatorii tehnico-economici aprobati de Co isi

Pentru toate aceste lucrari, indicatorii tehnico-econom
Consiliul local. Efortul fmanciar va fi mare, de 10.594.000 k
Doftanei. In total, cofmantarea pentru cele 6 proiecte este c
suma nu poate fi obtinuta din venituri proprii. fn rectifca:
anterior se poate observa ca suma cheltuita la investitii a foj
lei.

Ca urmare a celor mentionate propune sa se acce
obtinerea acestor fonduri.

De asemenea, propune sa se modifice proiectu
reformuleze la art.3, avand urmatorul continut: "Cont ac
prevazuta la art.l se face pentru realizarea investi|iilor pu
conform Anexelor nr.lA si lB, care fac parte integranta dir

Anexa nr.lA este corespunzatoare proiectelor cu fo
valoare a imprumutului intern de 14.405.000 lei, iar Anexa n
+ imprumut, inseamna Calea Doftanei pentru care s-a prop
10.594.0001ei.

A propus acest lucru pentru ca cele doua tipuri de che
acelasi credit, dar se aproba in mod diferit de catre CAIL
imprumuturilor locale).

Daca pentru fonduri europene comisia aproba nec0nd
credit, pentru lucrari din fonduri proprii, comisia iti apr
plafonul national de acordare a creditului. Este un plaf
incadreze toate unitatile administrativ - teritoriale.

Doreste sa mai adauge ca, in decursul timpului s-au
2010, 2011, 2013 si 2015. Soldul in luna decembrie 2018
fiind de 351.000 lei, plus 134.000 lei reprezentand sume in

Gradul de indatorare este publicat de CAIL si pe baz^ a
local adopta hotararea, se aproba creditul. In acest moment
de 12,57%, osciland in functie de plata unor credite (unele
abia incep), tot timpul trebuie sa fie un echilibru sa nu se
limita admisa de lege.

In 2019 gradul de indatorare este de 12,81%, in 202
este de 10%, in 2022 este de 15,2%, in 2023 este de 15,4*
indatorare care poate fi, dupa creditele obtinute deja s
credit, este de 15%. In nici un caz nu se indatoreaza M
mult, asa cum fac alte primarii.
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In cazul in care se va obtine creditul propus si adu

3erttru

a

care sunt in derulare (multe dintre ele se fmalizeaza sau s-
o dobanda lunara de 351.331 lei in 2019, 331.000 lei in 2p20
487.000 lei in 2022. Acestea sunt sumele pe care le va pla
rate si dobanzi lunare.

Creditul este fezabil, se indeplinesc toate conditiile
trebuie sa se scape ocazia de a realiza aceste proiecte ci
daca se da pentru ele suma de 15.000.000 lei, totusi se
sume din fonduri europene.

Pe de alta parte, reparatii capitale Calea Doftanei est2 o
dumnealui o propune sa se realizeze, spera, anul viitor sau
2020. Domnii consilieri stiu care este importanta acestei
nemultumiti, atata timp cat Hidro Prahova nu da niciun scmn
realizarea canalizarii. Dumnealui propune sa se realizeze ace;
doreste realizarea canalizarii in timpul reabilitarii strazii, se

nat cu creditele existente
fi|iializat), va fi o rata si

281.000 leiin2021,
unicipiul Campina ca

obtinerea lui si nu
frj>hduri europene, chiar

btine 54.000.000 lei,

fmalizarea canalizarii si vor continua dupa aceea, daci
lucrarea si se mai poate interveni pe strada pentru canal
perioada de garantie a strazii, injur de 3 ani de zile.

Nu au fost incluse in acest proiect decat proiectele i
de la pct.3, 4 si 5, cu fonduri europene, care se afla iri
(urmeaza sa se semneze contractele). Deci, creditul se

ucrare ampla, pe care
:el mult pana in anul
ucrari, cetatenii sunt
ca ar dori sa inceapa
sta lucrare si daca, se

Gpresc lucrarile pana la
n.i, se realizeaza toata

, dupa ce se terniina

pr6bate de la pct. 1 si 2 si
p<:rioada de contractare

po;;te aproba in conditii

ati
perfect legale pentru aceste lucrari.

Dl.Ionita precizeaza ca a fost surprins, intelege motlva
bani pentru proiectele cu fonduri europene, nu crede ca este c
banii sunt bine veniti.

Pentru Anexa nr.lA prezentata de dl.primar in ampn<
avea vreo problema, in schimb pentru Anexa nr.lB se astepta
si in alte localitati, cum ar fi la Baicoi, li s-a spus sa mear^,a p

e i.tot centrul. Intreaba daca nu exista posibilitatea sa se incer
ca discutia este cu Hidro Prahova, stie despre ce este vort a
este o prioritate pentru Campina, atat reabilitarea str.Bobilr a, t

Considera ca oportun era sa se incerce sa se ia legatura
sa se incerce o cofmantare si pentru aceasta lucrare. Nu stie
lei ar trebui luate acum din buget sa ne indatoram, sa se rszo
fapt nu este a institutiei, ci a lui Hidro Prahova.

Reaminteste faptul ca atunci cand s-a discutat de
serbarilor, a revelionului, la momentul respectiv i s-a dat u|n rft
suntem ca alte localitati, noi avem bani". Intreaba daca cu d
bani, acum de ce nu mai sunt. Daca in cele doua luni se rac
Bucuresti, se incerca in PNDL, crede ca era o oportunitate.

Propune ca amendament sa se voteze Anexa nr.lA s
Dl.Bondoc - deci ca sa nu se faca Calea Doftanei.
Antevorbitorul nu doreste sa se inteleaga gresit. Du^nn ;alui afirma ca vrea sa

jm au obtinut altii. Nu
se poate depune un proiect? Daca nu ar exista oameni dapibili nu s-ar fi obtinut
se faca, dar sa se incerce sa se obtina si bani de la Guvern

n

a ca trebuie sa existe
:ieva care sa se opuna,

ament nu crede ca ar
asa cum s-a procedat
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n proiect similar. Stie
este total de acord si
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u cineva, astfel incat

iaca cele 10 milioane
o problema care de

opprtunitatea organizarii
spuns foarte clar, "nu
>ua luni in urma erau
a o deplasare pana la

aratAnexanr.lB.



niciun proiect. Daca sunt proiecte realizate pe fonduri eiux>
intocmeasca un proiect si pentru Calea Doftanei?

Ar fi fost indicat sa fie mtrebat si cel de langa tine.
facut administratie impreuna, sa aiba loc o consultare prea ab
discutie in fata oamenilor. Cu o saptamana inainte trebuia
se faca, liderii partidelor sa se intalneasca si sa-si spuna pur
solicita si pentru bugetul anului viitor ca sa nu se mai ajunga (
partidul y nu vor sa voteze bugetul pentru ca nu au fost copsi
ar fi corect, frumos, sa se incerce sa se ajunga la un coise
incearca sa se faca administratie. Ca sa se faca o administiati
crede ca ar fi oportun sa se demareze un dialog.

Dl.primar mentioneaza ca daca se doreste sa se gas
pentru a nu vota din opozitie aceasta hotarare sau toate hotira
mearga pe unde va, pe la minister, sa se obtina o aproba|e j
are trei puncte de vedere:

1. lucrarea de reabilitare a Caii Doftanei | es
societatii Hidro Prahova. Primaria poate incepe lucrarea, dar
daca societatea Tncepe lucrarea de canalizare si sa se fmalize
vine Hidro Prahova, nu se intrerupe realizarea lucrarii. Pro
grafic de executie in momentul cand se incep lucrarile si nu s
la PNDL ca mai trebuie intrerupta lucrarea ca vine Hidro
dupa un an de zile. Lucrarea executata prin PNDL trebuie
prezentat.

ene, nu se stie sa se

astepta, pentru ca au
a, ca sa nu aiba loc o
entat ce se doreste sa
;tul de vedere. La fel
n nou ca partidul x si
tati. Intreaba daca nu
is, pentru ca, cu totii
buna pentru cetateni,

a pretexte, se gasesc,
ile. Daca trebuie sa se
;ntru Calea Doftanei,

j legata de lucrarea
rebuie sa se opreasca
dupa aceea. Daca nu

ectele prin PNDL au
poate spune celor de

rahova si se continua
alizata dupa graficul

2. prin PNDL a fost realizata str.Parcului, ice
conditii foarte bune. Pe de alta parte, nu au fost aprobate
PNDL in decursul timpului.

3. se adreseaza d-lui Ionita, precizand ca 70 r iii
de 10 milioane lei, cat s-a propus pentru Calea Doftanei, m in

D-na Albu se adreseaza d-lui Ionita, intrebandu-l d ic
hotarare privind executia contului de venituri si cheltuieli.

Iri
1

58,5 milioane lei, 7 milioane cheltuieli prevazute si 12 njili
investitii. Diferenta de 4,6% sunt cheltuieli de functionare
votat proiectul de hotarare cu salariile in anul 20 1 7, iar d<
salariul minim pe economie (Guvernul sustinut de coali
pentru care, probabil, cheltuielile de personal, la Primari;
20%. Daca salariul minim a crescut, sunt niste indici
Consiliul local pentru restul personalului si astfel vor creste
de unde ar dori dl.Ionita sa se ia bani. Bani din credit pent|u
si functionare nu prea se poate, dar pentru investitii se poat

Di

ia

cai

De unde crede ca se vor lua bani mai multi sa se sus|ina
si sa se faca si investitiile care sunt necesare.

Poate nici dumneaei, la prima vedere, nu ar fi de ac
efectiv o sa se plateasca salariati din primarie ca sa vina la se
serviciu, pentru ca, neavand bani pentru cheltuieli de dezvolt
(unii dintre ei).
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Dumneaei a inteles foarte clar, nu se vrea sa se repah*e
problema, date fiind niste intamplari traite de dumneaei c j Hidro
dintre consilieri le cunosc), cand a propus ceva ca sa se mis
acest lucru a suportat niste consecinte. Incepe sa creada
Prahova, cu lucrarile, cu canalizarea, sunt ca intr-un film
fmalul lui. A mclinat la prima analiza sa spuna ca nu

ca
SI
se

canalizarea. Probabil, se asteapta anul 2020, an cu alegedi fc
Campina va avea doua variante. Consiliul Judetean Prahova,
Hidro Prahova, fiind si actionar principal, o sa spuna ca li s-a
din contra, tocmai atunci vor "rama" Campina si o s;i
majoritate in Consiliul local si primarul - "uite ce fac ei in
vede a treia cale.

Vorbitoarea spune ca dl.Ionita, prin faptul ca nu dor
si pentru Calea Doftanei, il intareste cele doua ipoteze.

Dl.Ionita mentioneaza ca a studiat proiectul de ho|tar|re
problema salariilor. D-na Albu a votat cum a votat si dumnea
mareste salariul minim pe economie. Exista o grila cu m;
opreste nimeni, avand m vedere ca au majoritatea in Consil
grila minima. Aceasta este asumarea Consiliului local, a
tuturor colegilor. A considerat, la momentul cand s-au dat
acord cu grilele, ca oamenii isi vor face treaba pentru care

alea Doftanei. Este o
Prahova (o parte

:e societatea si pentru
in legatura cu Hidro

, nu se stie care va fi
vrea sa se realizeze
arte importante, cand
care are in subordine
impus si au facut, sau

spuna, ca cei care au
Tipina". Dumneaei nu

:st : sa se aprobe creditul

vo
an. Acum este momentul, pentru anul viitor sa se gand|eas
Legea nu obliga sa se faca majorarea la salariul minim.

Consiliul local este obligat sa aprobe o grila de s4lai
spus cineva ca trebuie marite salariile. Pot ramane cele din arJul
decat sa se stabileasca salariul minim, dupa care sa se prezinte

D-na Albu il intreaba pe dl.Ionita daca a auzit ca
castigat.

. D-na Albu a pus
ui. De la 1 ianuarie se
xim si minim. Nu o
ul local, sa se aprobe

diimmealui, a d-nei Albu, a
alariile si au fost de
fi platiti. A trecut un

:a cum este oportun.

Antevorbitorul precizeaza ca salariul, un drept cast
nu a vorbit de diminuarea salariului.

Dl.Dragomir se adreseaza d-nei Albu, mentionand <
cum au votat dumnealor si sunt acuzati, norma de hrana in
in zilele de concediu de odihna, in concedii medicale si
fost de acord cu salariile propuse, insa la norma de hrana ((
verbale), au spus sa se acorde numai pentru zilele efecti
trebuie bani si pentru altceva.

ga

Ii reaminteste d-nei Albu, ca personal a intrebat la
putea fara aceasta si dl.primar a evitat raspunsul, iar
raspunda cu da sau nu si s-a raspuns cu da.

De asemenea, se adreseaza d-nei director economi
estimare cu cati bani raman in cont la sfarsitul anului.

D-na Tudorache afirma ca injur de 2,6 milioane lei.
Antevorbitorul precizeaza ca acum nu mai raman cu

euro in cont pentru ca au crescut salariile si cheltuielile cu mu
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Dl.Enache mentioneaza ca este vorba de un impnbntit
trebuie sa o aiba un edil al unui oras, de calitatea acestui
prevedea posibilitatile de trecere peste timp intr-o pozikie
imprumutului sunt prevazute si reparatiile strazilor pentru c
discutii si reclamatii.

Este bine sa se faca imprumutul, sa se repare strazil
Doftanei.

Dl.Dima se refera la art.l din proiectul de hotarare,
valoarea de 25.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani, din car<:
3 ani si perioada de rambursare de 7 ani. Aprecieaza obser
privire la un bun gospodar pentru viitorul localitatii, dar peri
7 ani i se pare cam mare pentru viitoarele mandate. Credt c
aceasta fiind parerea dumnealui personala. Trebuie sa se giin
bine sa se angajeze la un astfel de imprumut.

Dl.primar a observat ca discutia s-a transferat catre

de functia pe care
de gospodar si de a
favorabila. In cadrul
'e exista foarte multe

in mod special Calea

unde se mentioneaza
perioada de gratie de
atia d-lui Enache, cu
ada de rambursare de
se exagereaza un pic,

kasca daca este sau nu

plata salariilor, care ar fi
motivul pentru care se ia un credit.

Se gandea ca discutiile o sa devieze catre aceasta diredtie
d-na Tudorache a intocmit o situatie referitoare la plata sa
suma de 59.936.000 al Municipiului Campina, total chel1uie||:
sociali si fara indemnizatii persoane cu handicap (sume asigu
Generala de Finante), sunt in valoare de 13.572.000 lei (ceea
I se pare ca este un procent rezonabil si nu trebuie sa se con:s
nu s-a mai facut nicio investitie. Afirma ca s-au facut alte
2018 nu mai este 10 milioane lei excedent, ci doar 2.(
faptului ca au fost lucrari (skatepark, semaforizari, lucrar|i n
Caminul energetic, Parcul Soldat).

Nu crede ca a spus cineva ca anul viitor trebuie sa :
creste salariul minim pe economie. La primarie nu sunt
mai mari salarii sunt la Municipiul Ploiesti, la Consiliul Judet^an

Dl.viceprimar mentioneaza ca a ascultat ce au spus
doreste sa faca o interventie scurta. In februarie, Guvernil
miliarde euro, in luna septembrie - 3 miliarde euro, in luna
in total 2018 - aproximativ 15 miliarde euro imprumut
cheltuielilor de cont curent. Nu se poate spune ca s-au inspir
Guvernul a facut imprumut pentru a acoperi cheltuieli

pnCampina doreste imprumut pentru investitii. Dezvoltarea
de dreapta care aduce prosperitate. Este pentru aceasta finahta

Referitor la Calea Doftanei, se adreseaza d-lui Ionita

00

pe
ce vicepresedinte de la Consiliul Judetean are in subordine

tru a-si aduce aminte,
pidro Prahova si ADI

apa-canal.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectul^i c

vot amendamentele:
- dl.Primar a propus ca Anexa sa devina Anexa lA s

pentru si o abtinere (d-na Petrovici), amendamentul a fost i
- dl.Ionita a propus sa se voteze separat cele doua ar
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ex:
probat

, motiv pentru care
iriilor: din bugetul in
i salarii fara asistenti
rate de catre Directia
ce inseamna 22,6%).

idere ca din cauza lor
in^^stitii, iar daca in anul

000 lei, se datoreaza
fmalizate - cimitirul,

mareasca salariile daca
mai mari salarii. Cele

colegii dumnealui si
omaniei imprumuta 2

au^ust - 4 miliarde euro,
.te pentru acoperirea
dupa Guvernul PSD.
deficit, iar Primaria
credit este o politica

hotarare, se supun la

iexa lB. Cu 18 voturi



Dl.Cercel intreaba ca daca au fost votate o data ane^el
se mai voteze inca o data.

Se revine la amendamentul d-lui Ionita, acesta fiind tes
(d-na Frincu, dl.Petrescu, dl.Cindea, d-na Petrovici, dl.Ionita,
dl.Duran, d-na Lupu), 9 impotriva (dl.Dochia, d-na Albu, d-
dl.Cercel, dl.Fratila, d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu) si o a

Se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblul sai
voturi pentru (dl.Dochia, d-na Albu, d-na Clinciu, dl.Enache
d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu, dl.Bondoc) si 9 a
dl.Petrescu, dl.Cindea, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragom
d-na Lupu).

Urmatorul punct (nr.4) este proiect de hotarar
impozitelor $i taxelor locale in Municipiul Campina, pentr i

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, cll.p
Laurentiu care mentioneaza ca impozitele si taxele loca
importanta de venituri la bugetul Municipiului Campina si la
administrativ teritoriale.

, de ce mai trebuie sa

ins cu 9 voturi pentru
ll.Dragomir, dl.Dima,
a Clinciu, dl.Enache,
tinere (dl.Bondoc).
si este adoptat cu 10

, dl.Cercel, dl.Fratila,
tineri (d-na Frincu,
*, dl.Dima, dl.Duran,

Sumele obtinute din impozite $i taxe locale se utilize
publice a caror fman^are se asigura din bugetele locale pe
derulare si proiecte noi.

Pentru ca aceste proiecte sa fie derulate, m continuire
surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse ex
valorificareajudicioasa $i eficienta a patrimoniului Municipiu

Prin proiectul de hotarare se propune menJinerea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 la niyel
fiscal 2018, indexate cu rata inflaJiei de 1,34 % care repretzin
^i aprobata de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 54/26 aprilie 20

Aplicandprocentul de 1,34% lataxele si impozitele 'oc
la cladiri, cifrele sunt cu zecimale si se inmulteste fiecare
terenului si se plateste cat rezulta.

Pentru Capitolul VI - Taxe speciale $'i alte tax
propune rotunjirea acestora la prima zecimala deoarece,
rata infla^iei de 1,34%, rezulta taxe cu valori formate din
dificultati la incasare, cum ar fi taxa parcare ocazionala
lei/ora/vehicul de la 2 lei, prin aplicarea indexarii se ajJing
rotunjire devine 2,10 lei, pentru a se putea face o plata reala a

A discutat cu mai multi consilieri locali, unii au propuS
Nu este bine pentru ca daca de la 2,03 lei se ajunge la 2,pO
inflatie de inca 1,34 si ar trebui ca taxa sa fie de 2,53 lei.
fiecare an se ajunge la niste sume foarte mari, motiv pentru
de 2,50 lei, ci de 2,10 lei.

S-a mai propus sa se micsoreze timpul de parcare de l
Aici se poate gasi timpul corespunzator pentru 2 lei, dar ce
se duc la WC sau fac un dus.
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privind stabilirea
anul fiscal 2019.

imar Tiseanu Horia
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za pentru cheltuielile
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este necesara gasirea
rabugetare, precum sJ
ai Campina.

nivelului actual al
1 aprobat pentru anul
a obligativitate legala
8.
le, impozitul pe teren,
uprafata cladirii sau a

ale din Anexa nr.l,
aplicarea indexarii cu
ii zecimale, generand
i parcari amenajate -
; la 2,03 lei, iar prin
axelor.
rotunjirea la 2,50 lei.
ei, anul viitor va fi o
)aca se merge asa in

care nu s-a propus o taxa

i 1 ora, la 50 minute.
; intampla cu cei care



1(
ce

roi

de

impozit

in acest proiect de hotarare se propune din nou ment
admisa de lege de 10% pentru plata cu anticipatie a imp02
si a taxelor auto, pentru persoane fizice sijuridice.

Categoriile de scutiri sau reduceri de impozite si tax^
prin hotarare, suplimentar fat^a de cele stabilite expres
Anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotarare, asupra c
decide.

Dl.Candea reaminteste ca in urma cu 2 ani, in deceriibr|
sedinta Consiliului local faptul ca o parte din ceta
nemultumiti intrucat impozitele se stabilesc dupa o harta
anacronica, de sueta, care legifereaza abuzuri si bunul plac.

Atunci dl.primar i-a spus ca nu s-a informat inainte
lucreaza la o asemenea harta si cat de curand va fi operatio^al

A sperat, alaturi de cetatenii din Campina, ca lucru
beneficia toti de o harta care sa indeplineasca conditiile
lege.

in decembrie 2017 cand s-au discutat din nou
aceeasi problema pentru ca nu a vazut nicio harta. Imp^zi
vechea harta. D-na consilier Clinciu l-a combatut si i-a sp
I s-a spus ca se lucreaza la harta, iar d-na Caliman a compl
sunt bani prevazuti si s-a intocmit un proiect care a fost sup|us

Pentru ca a ridicat aceasta problema si a primit
venit la sedinta ca sa ridice aceeasi problema au plecat,
unele solicitari la Comisia administratie publica, unde dunine
intrebe care este stadiul hartii.

S-a documentat si i s-a spus ca sunt criterii si ca vor
dat cetatenilor un raspuns optimist, spunandu-le ca in 20H
va fi operationala, iar cetatenii vor fi tratati in mod
impozitele au fost stabilite dupa aceeasi harta, care
prevazute de lege.

Se intreaba daca primaria a imprumutat din stilul de
care executa Parcul Soldat. Dumnealui nu i se pare corect s
la votul proiectului.

Mai mult, dl.primar face o afirmatie care este
impozitele vor ramane la nivelul celor din 2018, dar vor fi

Pentru acest motiv propune urmatorul amendament
taxele la nivelul anului 2018, fara indexare.

Dl.Dima mentioneaza ca in Cartierul Muscel nu prea
care sa fie in beneficiul locuitorilor. in schimb se vine cu

De exemplu, in cursul zilei nu s-a trecut cu
locuieste.

in afara de str.I.H.Radulescu unde s-au instalat nist^
(una la capul lacului si una aproape de Oscar), nu sunt alte
plus de confort cetatenilor. Doreste sa sublinieze faptul

e 2016, a prezentat in
tenii Municipiului sunt
zonala, care este o harta

is
ta

ras 3unsun
car
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naS

n

don

ste i
este

cadreaza la categoria
< J e acord cu o hotarare,

nu
comi 5ia

prm

ce

dumnealui nu poate sa dea aceeasi suma, care este marg
stana, cu cel care sta in centrul orasului si se bucura de toat

Dl.primar spune ca, dupa cate cunoaste dumnealui si
Tudorache si ajuristilor, nu se pot micsora impozitele.

Poate modul de exprimare nu este cel mai ferici1
impozite ca in anul 2018, aplicandu-se indexarea. Poate
clara - taxele si impozitele vor creste cu l,34%, asa cum
26aprilie2018.

Daca domnii consilieri doresc sa se incalce legea
abuzurilor, de care vorbeste dl.consilier Candea cand nu
cu o activitate spune ca este un abuz, o infractiune.

!l atentioneaza pe dl.Candea sa nu mai foloseasc
inseamna ceva, iar nerealizarea unei harti de impozitare
isi desfasoara activitatea intr-un cadru legal. Faptul ca
impozitare este o problema. Domnii consilieri, la
locala, puteau investiga acest lucru, invitand arhitectul sef,
realizat pana in septembrie, octombrie, noua harta de impo:

Poate ca nu toate activitatile merg asa de bine in
se vada partea plina a paharului sunt proiectele cu fondiiri
doreste sa se vada partea goala a paharului, este harta de
actualizata. Este o nerealizare ca si alte nerealizari. Po&te
Caliman sau pe dl.viceprimar care este seful dumneaei de
harta. Nu crede ca este vorba de un abuz.

Dl.Candea precizeaza ca nu s-a referit la abuz
comportament, in sensul ca locuitorii din Cartierul Musc^l
A, iar izlazul care se invecineaza cu gradina dumnealui e
se refera la faptul ca nu sunt stabilite criteriile prevazute
intocmita dupa aceste criterii, ceea ce inseamna un abuz.

Dl.primar precizeaza ca nu face obiectul acestui prOiec
impozitare. Harta de impozitare actuala a fost intocmita de
fost supusa dezbaterii publice, la un moment dat si a fost
local in unanimitate, de toti consilierii, de toate partidele
timpul ca este un abuz, este o afirmatie deplasata. Nu este
o neglijenta a compartimentului care nu a refacut harta
nou.

Referitor la proiectul de hotarare privind taxele si
interventie din partea cuiva, care sa vina cu o observati
modificare. Proiectul a fost supus dezbaterii publice timp
nu a venit cu o propunere. Administratia publica locala, d-
a venit cineva si isi retrage cele spuse.

Dl.Candea precizeaza ca nu au venit cetatenii pentru
Daca nu se respecta propunerea unui consilier, de ce sa ^
venit la comisia administratie publica locala, juridic. Le-a
isi cere scuze in fata cetatenilor pentru raspunsul dat.
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Dl.viceprimar precizeaza ca statusul hartii de impozi
urbanism a facut o propunere catre Comisia de urbanis
local, unde acolo a si ramas.

D-na Clinciu mentioneaza ca au fost stabilite cri en
arhitect sef de catre comisie, au fost comunicate si corrris
urmand ca proiectul de hotarare sa fie supus dezbaterii
prezentat Consiliului local.

Pentru ca nu mai sunt discutii se supune la vot amei
mentinerea taxelor la nivelul anului 2018.

Intervine d-na Albu care mentioneaza ca ar trebu si
prevederea cu indexarea impozitelor este prevazuta in Cod^l f

Dl.Dragomir doreste sa raspunda Directia economid
D-na Tudorache precizeaza ca in conformitate ci

n <:in cadrul Consiliului
are este ca, Serviciul

le impreuna cu d-na
ei de buget, fmante,
ice, dupa care sa fie

ientul d-lui Candea -

explice cineva daca
ical sau nu.

evederile art.491 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
se precizeaza obligatia indexarii impozitelor si taxel(
" In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale care co|ns
in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in
indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consi
rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe
Ministerului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii
Publice. Sumele indexate conform alin.(l) se aproba prin

le
iili

ocale, alin.(l), citez:
i intr-o anumita suma
sumele respective se
locale tinand cont de

site-urile oficiale ale
nale si Administratiei
iotararea Consiliului

si intreaba cu cat s-a
local si se aplica in anul fiscal urmator".

Dl.Dragomir mentioneaza ca Codul fiscal este din
marit anul trecut, la nivelul anului 2018, 2017, 2016.

Antevorbitorul precizeaza ca anul trecut nu a fost infjlatl^.
Dl.Birligiu Cristi mentioneaza ca incepand cu anul t;016 se aplica Codul

fiscal. Legea a fost data in anul 2015, iar in anii precedenti a fost deflatie, nu
inflatie.

In anul 2015 a fost deflatie, in 2016 a fost deflatie,
aplica in hotararea din 2018 si intra in vigoare cu 2019.

ar

D-na Albu mentioneaza ca nu se mai stie ce s-a vota
votarea.

Se supune la vot amendamentul d-lui Candea: cu 9 votu
dl.Petrescu, dl.Candea, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Drag<
d-na Lupu), 10 voturi impotriva (dl.Dochia, d-na Albu,
dl.Cercel, dl.Fratila, d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu, d

nflatia anului 2017 se

si doreste sa se reia

'i pentru (d-na Frincu,
dl.Dima, dl.Duran,

d-da Clinciu, dl.Enache,
.Bondoc), amendamentul

a fost respins.
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul

10 voturi pentru (dl.Dochia, d-na Albu, d-na Clinciu,
dl.Fratila, d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu, dl.Bondc
Frincu, dl.Petrescu, dl.Candea, d-na Petrovici, dl.Ionit^
dl.Duran, d-na Lupu).

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiedt
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza
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tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
strada DeaIului - tronson intersectie cu Calea Doftanei"

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.p
Laurentiu, care precizeaza ca titlul proiectului nu este tine

T
r imas titlul initial, asa

strada Dealului - tronson intersectie cu Calea Doftanei"
str.Dealului nr.7, pana la intersectia cu Calea Doftanei.
trebuie sa ramana si in continuare, pentru ca altfel sunt p|ro^eme, daca se doreste
fmantarea acestuia.

Indicatorii tehnico-economici:
- valoarea investitiei este de 567.015 lei (exclusiv TY
- durata de realizare: 4 luni.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de

,._
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pent^u)

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi es
privind aprobarea documentatiei tehnico-econom
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea o
"Reabilitare si combatere inundatii alee formata din Al

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.p
Laurentiu, care mentioneaza ca fata de expunerea de moth e p
de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea art.l, alin.(l), lit."a" din H

ho

vesti{ii "Reabilitare

imar Tiseanu Horia
trecut - "Reabilitare
ebuia sa se refere la

ho arare, se supune la

proiect de hotarare
ce (faza S.F.) si a
>ie< tivului de investi{ii
Sa cimului".

imar Tiseanu Horia
-ezentata nu are nimic

arare, se supune la

C.L. nr.92/28 iulie 2016
privind numirea reprezentantilor Consiliului local al Muriicipiului Campina in
Consiliul de administratie al Spitalului de Psihiatri^ >joila din Municipiul
Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.p
Laurentiu, care precizeaza ca d-na consilier Albu Elena si- E i inaintat demisia din
Consiliul de administratie al Spitalului de Psihiatrie Voila, Tr

^ * L
2018. In conformitate cu prevederile legale, din Consiliul de
faca parte doua persoane stabilite de Consiliul local.

Conform normelor legale din Legea nr.95/2006, se pre^
doi reprezentanti ai Consiliului local, sa fie econo
administratie face parte dl.consilier Cercel Lucian si analizar^ din punct de vedere
al pregatirii, nu s-a gasit un economist in afara de d-na AIbu

ni;

-imar Tiseanu Horia

data de 22 noiembrie
dministratie trebuie sa

ede ca unul dintre cei
Din Consiliul de

Ca urmare, o propune pe d-na Tudorache Florentina - i
economic al primariei, pentru a face parte din Consiliul de
de Psihiatrie Voila.

Dl.Candea T1 propune pe dl.Ionita Isaia, care este
Serviciului Financiar la Scoala de Agenti de Politie Campir^a.

Se ia o pauza pentru completarea buletinelor de vot. |
Dl.viceprimar intreaba daca exista un CV.
Antevorbitorul mentioneaza ca nu i s-a cerut CV.
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Se completeaza buletinele de vot cu cel doua
Florentina -Alice si dl.Ionita Isaia.

Comisia de validare a Consiliului local al Mum'cipi^l
in prezenta consilierilor locali, la verificarea urnei. Au fo
vot, acestea fiind in numar de 19 buletine, pe fiecare buleti^i
numele celor doua persoane propuse. Modalitatea de vo
propuneri de pe buletinul de vot se mentioneaza "DA"sau
corespunzatoare, pe cine doresc domnii consilieri sa votez
efectiva de vot, care s-a derulat fara evenimente.

Comisia de validare se retrage pentru a proceda la
vot. D-na Clinciu precizeaza ca in urma verificarilor s-a
voturi exprimate, un vot a fost anulat, 10 voturi pentru d
voturi pentru dl.Ionita Isaia.

D-na Frincu mentioneaza ca d-na Tudorache
reprezentantul Consiliului local in Consiliul de admin|isti
Psihiatrie Voila.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansambM
10 voturi pentru (dl.Dochia, d-na Albu, d-na Clinch
dl.Fratila, d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu, dl.Bondoc)
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Dimz
un vot impotriva (dl.Candea).

Dl.consilier Cercel pleaca de la lucrarile sedintei.
de 18 consilieri.

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
terenului in suprafata de 363,00 m.p., situat in
str.Plevnei, nr.8, Tarla 83, Parcela Cc 799.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare,
Laurentiu, care mentioneaza ca d-na Vintila Niculina
dumnealui, a solicitat din nou Consiliului local sa i se atripui
de 54,00 m.p., pe care a edificat o constructie metalica
amenda si i s-a solicitat sa intre in legalitate. Ca urmar
aiba un drept de superficie sau terenul in proprietate.

Pentru acest motiv a propus:
- atestarea apartenentei la domeniul privat a terenbli

m.p., in vederea elaborarii documentatiei necesare elaborarii
a raportului de evaluare de catre un evaluator autorizat.

- dezmembrarea imobilului teren in suprafata de f
suprafata de 363,00 m.p.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca raportul
buget, fmante, este nefavorabil.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului
vot si este respins cu 8 voturi pentru (d-na Albu, d-na Clin
d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu, dl.Bondoc) si 10
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Frincu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir
Lupu, dl.Candea).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proec
aprobarea listelor cuprinzand solicitantii indreptati{i
cu chirie din fondul locativ de stat, in anul 2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Com
locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert,
spatiu locativ, s.a.m.d.

Ia cuvantul d-na Petrovici care precizeaza ca asa
motive toate dosarele au fost analizate, s-a tinut cont de p
fost intocmita in conformitate cu verificarile efectuate.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentr^)

a

feie
munc

curii
ct

Urmatorul punct (nr.lO) de pe ordinea de zi e
privind aprobarea vanzarii unui apartament construit
pentru Locuinte, situat !n Municipiul Campina, str.Erup|t

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na consilier (
si dl.viceprimar Pitigoi Ioan - Adrian.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza ca
motive prezentata nu are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului fle
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru)

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proie
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.99
tnsusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
Municipiului Campina, Cap.II, punctul B - B2. "Co
canalizare", nr.crt.l05.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii
programe fmantare europeana, administrarea domeniu
agricultura.

Proiectul este sustinut de d-na consilier Albu, ca
expunerea de motive nu au nimic de adaugat, fiind
inventarului.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi penuju)

Ultimul proiect de hotarare (nr.l2) de pe ordin
hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul pr
Campina a terenului m suprafata de 1.937,81 m.p., in0rv
situat ln Municipiul Campina, str.Caramidari, nr.l7,
Nr.23011.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membr
teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care precizeaza c|a
datorita cererii d-lui Raducanu Virgil, care locuieste pe tr
constituirea unui drept de superficie. Pentru acest motiv

21

dl3ima, dl.Duran, d-na

e hotarare privind
rimeasca o locuin(a

administraJie publica
si probleme sociale,

din expunerea de
ijul fiecaruia si lista a

otarare, se supune la

te broiect de hotarare
prin Agentia Nationala
{ie|nr.ll,bl.Ell',ap-9.
linciu Monica - Iozefma

fata de expunerea de

otarare, se supune la

t ile hotarare privind
30 iulie 2009 privind
domeniul public aI

ec1aarele si reJelele de

oiiisiei buget, fmante,
ui public si privat si

recizeaza ca fata de
oAa doar de insusirea

e |iotarare, se supune la

le zi este proiect de
vat aI Municipiului
z din 2.067,00 m.p.,

Nr^adastral 23011, CF

"omisiei amenajarea

proiectul s-a promovat
^aramidari si solicita
inventariat terenul si

MarinRoxana
Text Box



imprepi
ar;
a

pas^n
1

avansata

urmeaza ca domnii consilieri sa fie de acord cu inventarie
de 2.067 m.p., pentru care nu era precizat apartenent
Municipiului Campina.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
si este respins cu 9 voturi pentru (d-na Albu, d-na Clin
d-na Topala, dl.Pitigoi, dl.Panescu,dl.Bondoc, dl.Dochia) s
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Dragomir, dl.Din
dl.Candea).

Se trece la discutarea ultimului punct (nr.l3)
intrebari, interpelari, diverse.

Dl.Candea informeaza Consiliul local ca in calitate
juridice a realizat pe data de 11 decembrie un control
asupra modului cum sunt respectate prevederile Ho
nr.26/2013, care se refera la concesionarea izlazului din zor

In contractul de concesiune este prevazut clar ca
la data de 30 noiembrie a fiecarui an si sa inceapa la data d

A fost informat dl.viceprimar ca vor face o verificar
uimiti de ce au gasit acolo. In afara de mizeria mult
intr-o sedinta anterioara, s-a infiintat un abator in aer liber
in noroi si in zona respectiva. A informat si chemat si
constatat ca s-au comis doua infractiuni si anume: Ho
prevede faptul ca se concesioneaza 83 ha de pajiste pen
terenuri si cladiri, adaposturi pentru animale (bunuri
campinene, ale Municipiului Campina), in folosinta gratu
infiintat o ferma permanenta, generatoare de infectie, de m

A constatat ca s-au comis infractiuni de delapidare
bunurile, fara niciun ban, persoanei respective, sa se
dupa sine abuzul de functie pentru cel care a facut aceasta'
adreseze organelor abilitate (avand in vedere ca este vorte
zona coruptiei) si care se ocupa de aceasta problema.

Discutand cu dl.primar, a fost informat de proble
dumnealui este semnatarul contractului de concesiune si
local sa-l reprezinte in aceasta tranzactie. Domnul primar
respectarea legii, sa anuleze contractul de concesiune pem
prevazute in contract, iar la fmele contractului se preciz
respectate prevederile contractului de concesiune, acesta
care l-a incheiat.

Se adreseaza domnului primar, in numele Consiliu
reziliere a contractului semnat de dumnealui.

Dl.primar stie ca s-a intocmit un raport din partea Po
aceasta problema, iar juristii trebuie sa hotarasca daca cel
a incalcat prevederile contractului si legea sau nu. Persoi
aceasta problema. La prima vedere stie ca este interzis sa
anumita perioada de timp, cum ar fi perioada actuala. Nu
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nu, sa mentina oile in stana in aceasta perioada. Juristii tr
legal sau nu.

Dl.Candea intreaba daca exista vreun document
concesionarul primeste in folosinta gratuita bunurile car
terenul, ca sa stea cu animalele (cu sute de oi, cu capre,
nedescris. A facut o strategie pentru protectia animalelor, i
expunere de motive. A fost rugat sa faca aceasta str;
Campina, pentru protectia animalelor. Este a patra hotarare
dat curs. A venit cu dl.Dima, a prezentat situatia de a
indiferenta. A fost trimis la Ploiesti ca sa caute solutii, ia
dat telefoane ca sa nu se rezolve, sa se mute stana intr-o zofla

Dl.primar doreste sa raspunda pentru ca este o a

.el

mepti

cr

.Caad
oi
b,i
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retine daca a venit dl.consilier Candea si dl.consilier Diina
Afirmatia ca s-au dat telefoane in spatele vizitei dumneal
lipsita de temei legal.

Antevorbitorul precizeaza ca a spus ca s-au dat
primarul sau viceprimarul.

Dl.primar se adreseaza d-lui Candea, acesta sa-si
faptelor pe care le cunoaste. Daca inventeaza ceva este p
penala.

Doreste sa ia cuvantul dl.Visan, sa spuna ce a
conducerii primariei.

Dl.Visan precizeaza ca nu a fost in control cu dl.
ce a fost dl.Candea la stana, cand s-au constatat animalele:
erau in perimetrul stanei (suprafata din contract este de
vizite a inaintat o adresa catre Directia juridica sa prec
sesizat de dl.Candea, respectiv dl.Dima, in sensul ca conc
sa foloseasca saivanul si in afara perioadei de pasunat. S-a
s-a comunicat ce sanctiuni s-au aplicat pentru pasunatul
afara perimetrului arondat. Se asteapta un raspuns din

Dl.Dima mentioneaza ca a facut acea sesizare insotit|a
cineva se duce si ar dori lapte care este muls la stana, mei
ar mai avea aceeasi reactie. Este o mizerie care nu se
Alaturi de acest aspect a facut si fotografii pe care le po
mai sunt doua aspecte care trebuie luate in evidenta: fu
fotografiat firele de la stalp care sunt trase in incinta :
constructii fara autorizatie de construire. Sunt lucruri care
Din documentele pe care le-a avut la dispozitie nu reiese
acele constructii. Daca ar trebui respectat intocmai
acesta ar trebui reziliat.

Dl.Ionita intreaba cum se sta cu lucrarile din Parcu
lucrarile continua, daca exista contract sau nu.

Dl.viceprimar precizeaza ca contractul este in vigoa
garantiei. Nu s-a facut receptia. Toate termenele de execu
penalitati se aplica de mult (aprox. 37.000 lei), conform
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Cu aprobarea proiectantului, a dirigintelui de santier,
Atata timp cat vremea a permis si semnaturile oamenilor '
lucrarile au evoluat. In momentul de fata 85% este realiz
datorita vremii. Cand vor fi reluate lucrarile nu se stie.
martie, cand va permite vremea, se va lucra in continuare.
momentul executiei.

Antevorbitorul mentioneaza ca s-au plantat flori in pi
Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Badulescu, sa rasflun

supravegherea serei care apartine de Municipiul Campina.
Dl.Badulescu precizeaza ca nu s-au plantat flo

primavara, vara sau toamna. Plantele sunt arbusti gen tuia.
Dl.Ionita isi rezerva dreptul ca, in momentul in ca

verifice florile, daca sau schimbat sau nu.
Dl.viceprimar mentioneaza ca pana la receptie se po

ridica granitul peste iarna (acum fiind iarna si nefiind term
sub portiunea unde nu a fost pus granit, se ridica). Asta
punct de vedere este foarte bine ca trece o iarna peste un
ca astfel se vad defectele.

Dl.Ionita intreaba daca ca se ia in considerare si garaftti
Antevorbitorul precizeaza ca garantia lucrarii, conf

momentul semnarii contractului. Nu se poate semna contra
depune garantia sub formele legale. Constructorul depure
acestea se dau jos neconformitatile (dl.Crijanovschi este p
exemplu, daca se primeste o factura de 100.000 lei,
lei, penalitati 37.000 lei, se plateste din factura doar 40.
recupereze penalitatile acum. Nu prin procese, firma
insolventa. Astfel, in fata Curtii de Conturi se poate asumE
toate masurile considerate necesare si legale in vederes
(recuperarea sumelor in regim de urgenta). S-a asumat i
instanta cu constructorul.

Dl.Ionita se adreseaza d-lui viceprimar, intrebandu
gata parcul. Daca s-a dat vreun termen.

Dl.viceprimar precizeaza ca mai este de realizat 15"/
un termen, pentru ca nu stie cand poate relua lucru.

Ia cuvantul d-na secretar Moldoveanu, care se
Candea, precizand ca a avut posibilitatea sa verifice hotar&re
concesionarea. Documentele anexate hotararii fac referire
din 2 incaperi pentru ingrijitori si mai multe. Dl.Cande^
folosinta gratuita. Terenul concesionat cuprindea si stana,
studiul de oportunitate, cat si in caietul de sarcini. In
planul de situatie care evidentiaza stana: teren si cladiri af(
ca s-au dat in folosinta gratuita. Acestea au facut parte
concesionate (H.C.L. nr.26/2013).

Dl.Candea precizeaza ca se concesioneaza terenul
exista si o stana si teren. Nu se precizeaza de cine poate fi 1
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ce conditii. Se spune doar ca se afla si o stana, ceea ce se pre
sa ramana in afara concesiunii, pentru ca nu se iau bani pentr i
terenul concesionat - pajiste. Sa se studieze bine contractu
studiat foarte bine, si nu face afirmatii gratuit.

D-na secretar intreaba: "daca concesionarul a fost oblig
constructii, cum acestea nu au facut obiectul concesiunii?".

Antevorbitorul intreaba cine este obligat sa faca inve tit
^

D-na secretar precizeaza, "concesionarul". Intreab*. d
doar un teren, cu cladirile ce se intampla? Le ocolea concesionfr

Dl.Candea mentioneaza ca stana trebuie sa urmeze n gi
de folosire a parcelei respective. Stana se foloseste in cadn 1 p
mfiinteze o ferma in mod gratuit, fara sa plateasca nimic.
intotdeauna in favoarea celor care nu respecta legea.

D-na secretar mentioneaza ca a vrut sa aduca la cunosti
de afirmatia d-lui consilier, in sensul ca s-au primit oon
gratuita. Acum a inteles ca dl.Candea se refera la ce a consru
i s-au dat niste bunuri in folosinta gratuita.

Dl.primar se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu
intocmeasca un raport pe care sa-l inainteze Comisiei adriin
juridic (care sa analizeze contractul si dreptul de utilizare sau
afla pe terenul respectiv). Raportul sa cuprinda si nioaul
prevederilor contractului, asa cum il vad reprezentantii Primar

Se adreseaza d-nei Caliman, intreband-o daca pemru
fara autorizatii s-a luat vreo masura sau nu din punct de v jde
in sedinta ca s-a construit fara autorizatie).

D-na Caliman precizeaza ca fata de constructiile care
situatie, a inteles ca exista si o zona imprejmuita, nu stie dac
investigatii pe ortofotoplan si constructiile existau si in 2012.
contract este o alta problema. A fost amendat si obligat sa ntr
platforma de colectare a gunoiului.

Dl.Dragomir Ion pleaca de la lucrarile sedintei.
Dl.Panescu se refera la creditul de 25 milioane le

Tudorache Alice sa vina cu precizari suplimentare. Specifi<;a
de credit, la care se plateste dobanzi decat pentru sumele ret
5 miliarde din linia de credit, se plateste dobanda decat per4tru
linie de credit, nu credit.

D-na Tudorache confirma ca va fi linie de credit si vu fi
Dl.Enache a observat ca in toate incintele de pe lar.ga

vii si sunt anumite locuri unde gardurile vii au acoperit gar<lur
Unde exista gard metalic propune sa se planteze gaidui

orasul sa fie numai garduri vii (sa fie retrase gardurile metalic<
De asemenea, doreste sa sesizeze faptul ca, de^la

Kaufland se face mai mult pe trotuarul din stanga (sensul d
Traficul fiind intens pe zona aceasta exista un potential de
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Toate gardurile metalice ar fi trebuit montate de la
Kaufland, pe trotuarul din stanga.

Ia cuvantul dl.Nistor, care doreste sa aduca la curjos
doua aspecte:

- Serviciul Public de Administrare a Pietei Centrale
Consiliul local, asa cum eronat s-a inteles. A fost depusa o
drepturi salariale, de catre o parte a angajatilor Serviciulu
ca exista o Hotarare a Consiliului local adoptata ca urm
partea primariei, este normal sa se cheme in garantie atat
local. Actiunea este impotriva institutiei - Serviciul public,
local. In cazul in care instanta va emite actiunea, trebuie
Consiliului local pentru salarizare. Pentru acest motiv a fo
Consiliul local si primaria.

Astazi (n.r. 18 decembrie a.c.) a fost termen i'r
d-na Voicu au fost prezenti, iar instanta a admis cerefea
chemare in garantie, a respins exceptiile invocate de primarie
admis depunerea de probe cu inscrisuri. A desemnat u
expertiza pe normare, salarizare. In urma expertizei instant v<

- al doilea aspect priveste activitatea Serviciului Put
12 septembrie a.c. a fost deschisa la sediul serviciu|lui
Compartimentului Audit Public Intern din cadrul primarie
de credite, care s-a incheiat in data de 22 oct. a.c. Ca urmfrre
din punct de vedere economic, juridic, administrativ
recomandari. In momentul cand o sa primeasca raportul d
Consiliului local. S-au facut o serie de recomandari pentru
Ca urmare a recomandarilor primite de la audit si
recomandarilor care prevede termene, a inaintat o serie de
aproba hotarari de consiliu pentru implementarea propu^ier
Pana la acest moment hotararile nu au fost initiate si nici
sunt in situatia de a nu putea pune in aplicare
Compartimentului de audit.

Un alt aspect pe care l-a discutat si cu Compartimehtu
sursa de finantare a Serviciului Public Piata. In luna mai
care ruga sa se analizeze situatia serviciului public avaji<
H.C.L. nr.60 sunt obligati sa vireze bugetului local, din ^
Serviciul public este un serviciu care se autofmanteaza si
la Consiliul local. in situatia in care, orice institutie, ager
vireaza din incasari (venituri) 50%, este aproape imposibil
ceilalti 50%, mentinand nivelul si calitatea serviciilor
investitii, plata salariatilor si cheltuieli judecatoresti, ream
procese care au fost castigate pentru drepturi salariale din
depus adresa in luna mai (a tot discutat cu d-na direct
timpului) si a primit un raspuns in luna iulie ca solicitarea
local pentru analiza. Din cele afirmate de dl.Olarasu, :
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Consiliul local. A facut revenire si nici pana la acest m0m
functioneze serviciul anul viitor.

I s-a solicitat sa inainteze propunerile pentru anul 2019
A luat legatura cu d-na director economic careia i-a explicat
fost ridicate si de Compartimentul audit, urmand sa se fa$a
decizie in acest sens. Serviciul este in situatia in care nu st
2019, nu i s-au aprobat propunerile de actualizare a RO
modificare a tarifelor (tot la recomandarea auditului de
reduce tarifele pentru Corpul C2 pentru a deveni competitivi)
stie cum o sa se fundamenteze bugetul pentru anul 2019.

Prezentarea pe care a facut-o a fost transmisa Consiliul
format scris unde sunt si alte puncte prezentate, cu rugamin
domnilor consilieri poate reusesc sa analizeze problemde
decizie pentru ca incepand cu 1 ianuarie 2019, Serviciul pu
greu. Daca doresc lamuriri, explicatii, sa participe la seiin
raspunda acum la orice intrebare, dl.Nistor le sta la dispozi ie.

Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Nistor, intreabandu
la Corpul C2 este de 25% intrucat tarifele sunt mai mari de
reusit sa aiba un grad de ocupare mai mare la tarifele de in0hiti

Dl.Nistor precizeaza ca gradul de ocupare nu il a
Serviciului piata sunt mult mai mari.

Antevorbitorul mentioneaza ca acesta este motivul ^
inchirieze, iar Consiliul local trebuie sa initieze un proiect fte
tarife cornpetitive.

Raspunsul d-lui Nistor este afirmativ.
Dl.Viceprimar continua si spune ca a observat c

Campina este mai scump decat la Breaza, Ploiesti, Baicoi,
de ce?

Dl.Nistor mentioneaza ca in piata din Campina con
comerciant isi stabileste pretul pe care si-l doreste. Spre c
Prahova si din tara, gradul de ocupare in hala agroalimenta
este de 77%, iar producatorii agricoli isi stabilesc pretul
care il au, de munca pe care au depus-o pentru obtiner
influenta nimeni pretul de vanzare al unui producator agric

Dl.viceprimar este de acord cu dl.Nistor, dar nu
Campina munceste mai putin decat taranul de la Breaza,
de la Ploiesti din hale. Daca producatorii fac vreo intel
"antitrust", daca pretul este liber. Stie foarte bine cum ti
economie de piata, liber, reglat de cerere si oferta. Se intre
sunt mai speciali, au ceva in plus. Nu crede ca este vreo ti
sau taxa mai mare la taraba decat in alte localitati.i

Dl.Nistor explica - taranii din Campina, producatori
de angajatii Serviciului Public impreuna cu angajatii Polit
la produse. Poate garanta pentru ei ca sunt producatori ag
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poate garanta pentru cei din Ploiesti de la hale, din Sina a,
producatori agricoli, dumnealor nu pot garanta decat pentru ce

Dl.viceprimar nu poate garanta. Dar a observat cand f
Ploiesti si a vazut cat da in piata de la Campina. Aceasta intre
campineni.

Dl.Petrescu crede ca si conditiile din piata sunt c
Prahova. Este o piata incalzita, curata, civilizata si aici se n

le
fle

Ia cuvantul dl.Sumedrea, cetatean al Municipiului C&m
Calea Doftanei, care, impreuna cu vecinii dumnealui au x en
care au inaintat-o primariei prin Asociatia Civica Campina. T
Calea Doftanei in ce stare este. Trec masini de trafic greu,
zguduie casele, ii trezeste noaptea din somn, din cauza
Trotuarele sunt sub orice critica. Daca vor sa mearga pe jo
gleznele, sa-si rupa pantofii. Pe strada trec aproximativ 2(
Pentru cetatenii care locuiesc pe aceasta strada, viata este u.i c

D-na Frincu intreaba ce solicita dl. Sumedrea.
Antevorbitorul precizeaza ca prin petitia respectiv

soselei, canalizarea. Nu intelege de ce societatea Hidro Pr|ah
lucrarile. Daca este politic, sa se incerce sa se lase politic
treaba politica si sa se ocupe de partea economica si social

Daca nu se poate face sau se tegiverseaza, atunci s
proprietati. Nu se poate ca dumnealui sa plateasca impoz|itu
fiind incadrat in zona "A" de impozitare.

Dl.primar precizeaza ca se bucura ca un locatar de p
aceste probleme si pentru ca s-a discutat in cadrul Consilh
Caii Doftanei si includerea acesteia in proiect. Dl.Sumec
dintre consilieri a dorit sa prinda suma pentru a fi ut

C
lu
re*
lizi i

reparatia strazii si cine nu.
Referitor la canalizare, dl.Sumedrea a auzit ca nu este

fmantata de Consiliul local, ci este o lucrare pe care Hiiro
realizeze. De ce nu o realizeaza se intreaba si dumnealor si
mai devreme au trecut trei ani de cand contractul de executie ]
reziliat (2015 - 2018). De aceea, cu curaj au pornit sa reabili
canalizare.

Primaria nu poate realiza o canalizare din moment c
fmantare pentru o lucrare inceputa de Hidro Prahova c
oarecare. Nu se poate face o dubla fmantare pentru cam.liz
strada fara canalizare, daca aceasta nu se va realiza in tinjp i
repare strada).

De ce nu se poate face canalizarea nu stie. Raspuns
care repeta niste raspunsuri mecanic, in care se spune ca i
nu s-au prezentat ofertanti, deci nu au avut cui sa dea lu
politica aceasta imposibilitate de a continua contractul. S
problema la parcul Soldat. S-au modificat indicatorii tehni
pana s-a ajuns la un deviz estimativ al proiectantului care :
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u

atunci a venit un executant. Ca executantul nu lucreaza la
Va termina lucrarea, dar nu se stie cand (poate in mart
Doftanei, de ce nu se refac indicatorii tehnic - economici, c
nu stie sa spuna. Din pacate nu poate sa-i oblige sa faca
majoritar in Societatea Hidro Prahova este Consiliul Judet
culoare politica decat culoarea primarului din Campin
majoritatii. S-a discutat in sedinta Consiliului local, a spu
s-ar putea in preajma alegerilor locale din 2020 sa inc
canalizare si strada va fi desfundata, iar primarul in
raspundere ca s-a spart strada si oamenii nemultumiti.

Dl.Sumedrea intreaba ce au de facut?
Dl.primar precizeaza ca daca ar fi in locul dumn

Prahova 2-3 cetateni sa-l intrebe pe director de ce nu terr
oferte, cu licitatia si nu gaseste un executant pentru c
Primaria Campina si Consiliul local sa faca asfaltarea s
presedintele Consiliului Judetean Prahova care este action
Hidro Prahova pentru discutii.

Dl.Sumedrea precizeaza ca cei cinci cetateni care
trebuie sa dea un raspuns celor 70 de semnatari ai petitiei.

Dl.primar, din punctul de vedere al primariei, poate sa
lucrarea de reparatii a carosabilului si a trotuarului. Referit
poate face nimic pentru ca nu este lucrarea inceputa de pr
dubla fmantare. Acesta este raspunsul. In legatura ci
neputinciosi pentru ca nu stiu ce sa mai faca.

Dl.Sumedrea precizeaza ca dl.primar si Cons
impozitarea si zonele de impozitare ca sa nu mai plateasca
strada care nu are trotuare, asfalt, canalizare. De 25 de
Dumnealui locuieste din anul 1973 pe Calea Doftanei, p
strada Filimon Sarbu si era pavata.

Dl.primar precizeaza ca ceea ce a depins de pr
schimbat toate conductele de apa de pe Calea Doftan
aductiune de pe mijlocul strazii si doua conducte de
trotuare), astfel cetatenii au o conducta care nu o sa mai a ba
conducta de gaze pe anumite tronsoane. S-a facut tot ce s-g pi
finalul schimbarii utilitatilor pe aceasta strada.

Referitor la canalizare s-a oprit lucrarea pentru ca| es
poate interveni pentru ea. Singurul lucru care se poate
canalizare si sa inceapa reparatia strazii.

Dl.Sumedrea concluzioneaza si spune ca trebuie 'C
Judetean.

D-na Lupu Tntreaba de ce se face imprumutul de 25
asfalteze Calea Doftanei? Pentru ca este fmal de mandat. Ioti
ca nu trebuie nici o relatie. Totul este o campanie electora
acum. A vazut ca se arunca vina m spatele PSD-ului. Re$pe
de 25 de ani pe strada aceea, de cand este Primar dl.Tisean
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Dl.Candea se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu
administrator al urbei, poate sa se constituie parte intr-un p|roc
ca sa se apere interesele cetateanului.

Dl.primar mentioneaza ca a investigat si dumnealui kce
spus ca nu se poate actiona Hidro Prahova in judecata, pQntr
prejudiciu. Prejudiciul este moral, nemultumirea cetatenilor

Dl.Petrescu considera ca dl.Olarasu este in masura sa
pentru ca a fost in instanta.

Dl.Enache mentioneaza ca cetatenii trebuie sa ple
Precizeaza ca in cadrul sedintei s-a votat sa inceapa asfalt0re
Cai Doftana (trotuare si asfalt).

Este Tntrebat de cand.
Dl.Enache precizeaza ca la primavara. Cand incepe di

canalizare (nu este lucrarea primariei este a lui Hidro Prahova)
efectueaza lucrarea.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu|-se
$edin{a inchisa.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verrjal

Pre$edinte de
Consilier,

d-na Frincu Anda - Lorena

edit.I.G.

30

ca Consiliul local ca
cu Hidro Prahova,

ista posibilitate. I s-a
i ca nu exista niciun

amureasca cetatenii,

e cu o clarificare.
si repararea intregii

nou lucrarea pentru
se sparge strada si se

presedintele declara

;tarul Municipiului
Campina,

jrUMoIdoWanu Elena

^,

Intocmit,
aIan Laviniaec.
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