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Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a extraordina
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozh;ia
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de d-na consilier Lupu
fiind prezenJi 13 consilieri locali din totalul de 19 (au absent^t
dl.Cercel Lucian - Adrian, dl.Dragomir Ion, d-na Frincu Anda
Robert - Catalin, d-na Petrovici Mihaela).

La lucrarile acestei $edinJe au participat: dl.Tiseant
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - vie
Campina, dl.Anton Iulian - Director Directia juridica, d-n
Compartiment buget, finante, contabilitate, d-na Oprescu Elfeza
investitii, d-na Ionete Mihaela - sef Serviciu achizitii publice
d-na Boldojar Ana - consilier in cadrul Compartimentului
internationale, protocol, dl.Dula Marian - consilier Cabinet
mass-mediei, precum $i locuitori ai Municipiului.

Pentru inceput, d-na Lupu precizeaza ca existand cvoju
sedinta extraordinara a Consiliului local, care are un singur
inscris in proiectul ordinii de zi, referitor la aprobarea cere
cheltuielilor aferente, pentru Proiectul "Imbunatati
educationaIe prin construirea unei gradinite in Municipiul C
124533.

D-na consilier Lupu supune la vot proiectul ordinii de zj, ai
unanimitate de voturi (13 voturi pentru).

!nainte de a da cuvantul initiatorului - d-lui primar, d-n|a
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Organizare si Functionare al Consiliului local, comisiile nu

Supune la vot modificarea paragrafului din preambu ul
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aprobata cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru).

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl
Laurentiu, care precizeaza ca este vorba de proiectul de ca|re
cunostinta deja si anume: "Imbunatatirea infrastructurii educatidhale
unei gradinite in Municipiul Campina". In etapa de evaluare a
a finalizarii etapei tehnice si fmanciare care a avut rezultate
Dezvoltare Regionala a solicitat printr-o scrisoare (anexata
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pentru demararea etapei precontractuale, adoptarea acestui pi
transmiterea Hotararii Consiliului local cat mai repede.

In scrisoarea transmisa de Sud Muntenia - Agentia pendru ")ezvoltare Regionala
se mentioneaza urmatoarele: "Proiectul dumneavoastra se afU
fmantabile si va intra in etapa de precontractare. Pentru contimpar
mentionat este necesara transmiterea documentelor oblig
precontractare in termen de maxim 30 zile calendaristice (27.0p.2

De asemenea, se mai mentioneaza: "Termenul anterior rier
cla

nc

maxim, organismul Intermediar (OI) nu va putea solicita
documentele transmise dupa expirarea acestui termen,
respingandu-se automat in cazul in care documentele sunt
clarificari suplimentare.

Este raspunderea si riscul dumneavoastra daca veti tran:
ultima zi a termenului respectiv si nu veti mai putea beneficia de
fi solicitate clarificari".

Daca se transmite documentatia pe data de 27 martie s
de transmis si de rezolvat din partea primariei, proiectul va fi
mai fi timp sa vina clarificarea, raspunsul la clarificare si
proiectul de fmantare.

Ca urmare, din acest motiv a fost convocata sedinta exttao
12martiea.c.).

Proiectul de hotarare propune Consiliului local sa aprobe
- cererea de finantare si cheltuielile aferente, pentru p
- valoarea totala a proiectului si anume: 4.936.708 1

care valoare totala eligibila 2.869.408 lei si valoare totala neeligib
- contributia proprie in proiect a Municipiului

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat di c
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|torii in etapa de
>19)".
;ionat este un termen
ificari cu privire la

c^rerea de finantare
mplete sau necesita

valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 57.388 lei;
- sumele reprezentand cheltuieli conexe ce poti aparea pe durata

implementarii proiectului "Imbunatatirea infrastructurii eduatiomale prin construirea
unei gradinite in Municipiul Campina", pentru implementarea p-oiectului in conditii
optime, ce se vor asigura din bugetul local al Municipiului Campina.

Vorbitorul mentioneaza ca in momentul cand a aparut a>a cu acest domeniu,
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executivul s-a gandit ca ar fi bine sa se realizeze o gradimita
Gradinita nr. 1. Aceasta este situata pe str.Plevnei, este gazduita
peste 100 de ani, o cladire care nu are fundatie (sau are o fundatie
este bine izolata termic (chiar daca s-a incercat izolarea) si se mai

care sa inlocuiasca
Ie o cladire care are
nesemnificativa), nu
;reeaza mucegai. Nu

este o cladire potrivita pentru cursurile unor copii mici care nji a
si care pot suferi de alergie, avand in vedere umiditatea.

De asemenea, incalzirea costa mult pentru ca nu exista o i^
cladirii. S-a facut reparatia ei in fiecare an aproape, cu sume aloc

imunitate deosebita

In momentul cand a vazut acest lucru, executivul si-a p|ro
proiect de finantare si s-a cautat un teren. Au fost mai multe
au picat din diferite motive. Terenul propus pentru amplasareE.
teren disponibil in acest moment, care satisface si conditiile de m^anism, conditiile de
asezare intr-o zona potrivita pentru executia unei gradinite.

olare termica buna a
e de Consiliul local.
us sa realizeze acest
ante de terenuri care
idinitei este singurul
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Reaminteste faptul ca in Cartierul Eruptiei exista multe
dintre care: cateva blocuri de locuinte pentru tinerii sub 35 de an
terenurile acordate gratuit tinerilor sub 35 de ani (familii de
asemenea, exista toate sansele ca acolo sa apara un numar mar

De aceea, o gradinita situata in acea zona este ideala,
trebuie sa duca copiii la Gradinita nr.l (situata pe str.Plevn
aproape l km, pe niste strazi circulate) sau in Slobozia l;
Gradinita Iulia Hasdeu de pe str.M.Kogalniceanu.

Ca urmare, in acest cartier este foarte potrivita consttuc
terenul propus (unde a fost dezafectata o sonda) si und<
conditiile, astfel incat gradinita sa fie amplasata asa cum trebu e.

Suprafata terenului este limitata. Dupa suprafata teremlui
gradinitei pentru ca, pentru fiecare copil trebuie sa ai un nim
curte, in care sa se joace. Facand acest calcul a rezultat cladir
poate fi mai mare decat cea proiectata in acest moment. Gradmit
mult de 80 de copii (numarul fiind propus de catre proiectan1).
de copii, cheltuielile eligibile se ridica la suma mentionata in pro
cat ai mai multi copii, cheltuielile eligibile sunt mai mari si cr elt
mici.

Nu stie de ce s-a impus acest procentaj (numar de cdpn
cheltuielile neeligibile. Dupa parerea dumnealui nu are legatu
asa se mentioneaza in Ghidul de finantare, asa s-a propus
hotarare. Daca se realizeaza o gradinita model, crede ca se
cheltuiala, mai ales ca suma de bani se poate obtine si
neeligibila pe care trebuie sa o suporte primaria).

Dl.Duran mentioneaza ca ce se plateste din bugetul loc
neeligibila, plus 2%, plus cheltuielile conexe. Intreaba cati ccpii
gradinita.

Dl.primar precizeaza ca sunt eventuale cheltuieli con^xeL
merge 80 de copii.

Dl.viceprimar intreaba cati copii merg acum la gradinita
D-na Oprescu mentioneaza ca sunt injur de 50 si ceva.
Antevorbitorul specifica sa nu se spuna dublul numaru cc

ar trebui sa se gandeasca ca o sa fie mai multe locuri pentru co
standarde, cladirea si curtea sunt propice desfasurarii activita
(chiar sunt discutii cu parintii care au copiii la gradinita de
locurile de parcare, se blocheaza trotuarele, strada este intens ci
depasita fizic si moral, iar ca dezvoltare a municipiului, daca n
din prima etapa a vietii, sa aiba suprafata necesara pentru joa|ca
educatie si sanatate, intreaba in ce sa investeasca administratia

Suna mult ca bani, dar dl.Duran stie foarte bine pentru ca
primaria nu mai face nici ghidul, nici calculele.

D-na Lupu, nefiind de specialitate, doreste sa stie 0e
conexe.
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D-na Boldojar mentioneaza, ca de exemplu, se poate fecv|
de lucru), dar in buget sunt prevazute diverse si neprevazup
acoperi din acest buget. De obicei nu sunt cheltuieli conexe.

Dl.Fratila precizeaza ca infrastructura trebuie modermiz^
unul dintre cei care doreste acest lucru, indiferent de ce infr;i
Bazinul de inot a costat 1,2 milioane euro; o gradinita nu pcate
euro.

D-na Boldojar precizeaza ca potrivit normativelor can: tr
coste atat, pentru ca sunt anumite conditii. Este sala de mese. ̂
uscatorie, zona de calcat. Este gradinita cu program prelungi
echipamentele care sunt foarte scumpe. Trebuie indeplinit<: t<
persoanele cu dizabilitati.

Antevorbitorul intreaba daca sunt obligati de catre ent
proiectul, sa se cheltuie o jumatate de milion euro pentru o gri

Raspunsul d-nei Boldojar este afirmativ, avand in vedere
pot sa fie cazati in gradinita.

Dl.Fratila intreaba daca nu se merge pe principiul - noi
facem intr-un loc si cati bani sa se cheltuie, iar
guvernamental vine cu diferenta.

Pentru cine aude, nespecialist, cum ar fi cetateanul d
milion de euro pentru o gradinita este exorbitant, avand in ve^ere
este din bugetul public local.

D-na Boldojar mentioneaza ca acestea sunt conditiile i
Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Fratila, precizand ca la <

Bogza" trebuie realizata modernizarea salii. Intreaba daca dl
proiectul final.

Raspunsul d-lui Fratila este negativ.
Antevorbitorul precizeaza ca proiectul final costa 1 m

1 milion de euro pentru modernizarea unei sali care exista,
normelor, in comparatie cu ridicarea de la sol a unei gradinit
conform standardelor.

Dl.Ionita intreaba daca aceasta gradinita are toate utilit
Raspunsul este dat de d-na Boldojar si este afirmativ.
Antevorbitorul continua si spune ca domnii consilieri ufebi

construieste o cladire, iar in interior o sa aiba mese, banci,
mult. Dumnealui vrea sa fie asigurat ca in suma totala sunt i
este functionala din primul moment.

Dl.Enache crede ca toate aceste discutii ar fi putut fi e
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cineva. In expuncrc trebuia sa se mentioneze ce a spus d-n;

pentru asemenea tipuri de constructii. Atunci, fiecare consilie
intrebari. Cand mai sunt situatii de genul acesta (pentru cii
dumnealor nu stiu foarte bine cerintele constructiilor spec
documente toate problemele.
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D-na Oprescu precizeaza ca valoarea lucrarilor
3.078.000 lei, care inseamna 650.000 Euro, iar valoarea e>
aproximativ 570 Euro/m.p. Nu este un pret iesit din comun.
suprafata construita desfa^surata 1148 m.p., iar ca dotari
dotarile, totul din inox tot ce contine bucataria, aparatura, vent0a

D-na Lupu precizeaza ca autorizatia de functionare nu
numarul de copii. Daca ar fi avut toate informatiile, sau maca
asupra proiectului, nu erau atatea discutii.

Dl.primar mentioneaza ca sunt conditii obligatorii
fmantare, fara de care nu poti construi o gradinita. Aceste cond
construiesti o gradinita cu fonduri de la CNI sau din alt progrart
ca acestea sunt impuse de Directia de Sanatate Publica - cati me
fie atatia m.p. de camera pentru fiecare copil. A vazut in proiect
sa aiba sala de masa, dar trebuie sa aiba o alta sala de socializare
Acum, la gradinita copiii se plimba intr-un singur spatiu, cel mul

La noua gradinita vor fi patru tipuri de camere si acestea
gradinita pe care vrei sa o construiesti sunt impuse aceste fun|cti
pentru bucatarie (flux pentru personal, flux pentru alimente).

Directia Sanitar Veterinara a pus multe conditii pentru ftce
sunt cei care raspund dupa aceea, daca este epidemie sau se intanW;

Dl.Duran crede ca intrebarea care se impune si pe c;ire |
dl.Fratila este urmatoarea: este o prioritate cei 500 mii euro,
Municipiului este de 10 milioane euro, adica a 20 parte dir
gradinita. Se dau 500 mii euro pentru un proiect care deserve
Municipiul Campina si dupa aceea an, de an, deserveste 20 de fai

Dl.Fratila mentioneza ca sensul intrebarii a fost - sa nu ap
nou la televizor, asa cum s-a intamplat cu statuia cand nu au fost

Dl.primar reaminteste ca au fost votati indicatorii tehnico-
aceste cifre. Discutia trebuia sa aiba loc atunci.

Pentru ca nu mai sunt discutii se supune, la vot proi
adoptat cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru).

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu
sedin{a inchisa.

Drept pentru care s-a Tntocmit prezentul proces - verba
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