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CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
mcheiat astazi 25 iulie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc ^edin^a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata de indata prin DispoziJia nr.427/25 iulie
2019 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin|ei au fost conduse de dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian, la ele
fiind prezen^i 17 consilieri locali din totalul de 19 (a absentat d-ra Topala Corina -
Oana si dl.consilier Cojocaru Mihail - Gabriel).

La lucrarile acestei $edin|e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
dl.Toader Bogdan - Presedintele Consiliului Judetean Prahova, d-na Tudorache
Florentina - Alice - Director Directia economica din cadrul Primariei Municipiului
Campina, d-na Pulez Loredana - sef Compartiment buget, finante, contabilitate,
d-na Caliman Didona - Arhitect sef, dl.Crijanovschi Grigore - sef Serviciu ADPP,
d-na Voicu Monica - Sef Serviciu juridic, contencios, d-na Trestianu Laura
Cleopatra - consilier romi, dl.Badulescu Remus - administrator public al
Municipiului Campina, d-ra Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri Cabinet
Primar, dl.Dogaru Mihnea - consilier in cadrul Compartimentului programe
fmantare, relatii internationale, protocol, reprezentan|i ai mass-mediei, precum si
locuitori ai Municipiului.

Sedinta Consiliului local a avut urmatoarea ordine de zi:
1 - Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre S.C. Hidro Prahova

S.A., in calitate de operator regional, a imobilului - teren proprietate privata a
Municipiului Campina, in suprafata de 5.720,00 m.p., din totalul de 9.728,00 m.p. si
constructiile C1 - Sc sol = 1.321,00 m.p. si C2 - Sc sol = 401,00 m.p.,
Nr.cadastral/CF 27971, situat in Municipiul Campina, str.Industriei, nr.l;

2 - Intrebari, interpelari, diverse.
Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -

Laurentiu care precizeaza ca referatul de aprobare este identic cu cel al proiectului
privind darea in administrare catre S.C. Hidro Prahova S.A., a imobilului - teren, iar
proiectul actual se refera la concesionarea directa catre societatea Hidro Prahova.
Durata concesiunii este de doi ani incepand cu data de 1 august 2019, cu
posibilitatea de prelungire cu acordul partilor, in termenul de valabilitate al
autorizatiei de construire.

^

Incetarea contractului prin reziliere este prevazuta la art.3, alin.2 - prin
denuntare unilaterala de catre concedent, in cazul in care interesul local o impune.
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Presedintele sedintei mtreaba daca departamentele din primarie isi mentin
rapoartele de specialitate, schimband doar modalitatea de atribuire, din administrare
gratuita in concesionare. Toate compartimentele mentionate in proiectul de hotarare
isi mentin rapoartele.

Dl.Pitigoi propune contravaloarea redeventei sa fie in cuantum de 18.000
lei/an (plus TVA).

Dl.Dragomir propune o redeventa in cuantum de 15.000 lei/an.
Avizul secretarului Municipiului Campina este de legalitate, pentru

concesiune situatia reglementata fiind asimilata in raport de prevederile Legii
nr.241/2006.

D-na Albu mentioneaza ca o sa se abtina la votul proiectului de hotarare.
Dl.Pitigoi renunta la amendament.
Dl.Dochia propune o redeventa in cuantum de 20.000 lei/an.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la

vot amendamentele:
- dl.Dragomir a propus o redeventa in cuantum de 15.000 lei/an (plus TVA).

Cu 8 voturi pentru (d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Ionita), un vot impotriva (d-na Clinciu) si 8 abtineri
(dl.Pitigoi, dl.Dochia, d-na Albu, dl.Bondoc, dl.Panescu, dl.Enache, dl.Cercel,
dl.Fratila), amendamentul a fost respins.

- dl.Dochia a propus o redeventa in cuantum de 20.000 lei/an ^plus TVA). Cu
9 voturi pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, d-na Albu, dl.Bondoc, dl.Panescu, d-na
Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila) si 8 abtineri (d-na Lupu, d-na Frincu,
dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Ionita),
amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
12 voturi pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Petrescu,
dl.Panescu, d-na Clinciu, dl.Dragomir, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, dl.Duran) si 5
abtineri (d-na Lupu, d-na Albu, d-na Petrovici, d-na Frincu, dl.Ionita).

S-a trecut la ultimul punct inscris pe ordinea de zi - intrebari, interpeIari,
diverse.

Dl.Fratila precizeaza ca nu-si aminteste ca un presedinte al Consiliului
Judetean sa participe la sedinta Consiliului local si sa sustina bugetul local. De
asemenea, specifica ca avem tariful cel mai scump la apa, din tara. Ce se poate face,
pentru ca se primesc foarte multe reprosuri de la cetateni.

Dl.Toader informeaza ca in urma analizei fa^cute, localitatile care au absorbit
cele mai multe fonduri europene pentru modernizarea activitatii au trebuit sa faca
imprumuturi. Acest lucru a dus la faptul ca politica tarifara este stabilita de catre
creditori. Cand Consiliul Judetean a solicitat un credit de 9 milioane euro pentru a
cofinanta lucrarile de la nivelul primului master-plan, li s-a spus ca trebuie sa ofere o
garantie. Hidro Prahova nu are bunuri care sa le ofere ca si garantie, toate retelele
sunt ale primariilor.

Creditorii au precizat ca singura garantie este planul tarifar, acest lucru
insemnand sa se mentina o politica tarifara, astfel incat profitul anual sa fie la
1 milion euro, urmand sa se plateasca rata anuala de 200.000 sau 300.000 euro.
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Consiliul Judetean, Tn calitate de actionar majoritar cu 82,7% din Hidro
Prahova, a venit cu urmatoarea solutie: sa se dezvolte retelele pe bani
guvernamentali, in localitati, sa se aduca un numar mai mare de utilizatori (12
localitati au retelele de apa fmalizate) si automat vor fi incasari mai mari. Trecerea
populatiei de la un tarifde 2 lei, la tariful care se percepe acum de 4,8 lei (plus TVA)
se va face gradual.

Singura garantie a societatii Hidro Prahova care a fost acceptata de Banca
Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a fost tariful, astfel incat sa fie siguri ca se
ramburseaza creditul.

Dl.Fratila intreaba daca exista o perioada de timp la care sa se gandeasca ca
vor reveni preturile.

Dl.Toader raspunde ca, m maxim 2 ani de zile cand se vor fmaliza si foarte
multe investitii.

Este constient ca tariful este mare, dar cu cat se avanseaza cu lucrarile, pretul
se va reduce si se diminueaza si pierderile.

Dl.Duran aduce la cunostinta Consiliului local ca in perioada 4-7 iulie a.c.,
Ansamblul folcloric al Casei Tineretului a participat la Festivalul International de
folclor de la Cahul, editia a XVI-a.

Dl.Enache precizeaza ca dumnealui a condus delegatia de la Cahul unde s-au
discutat probleme economice si ii asteapta in vizita la noi.

De asemenea, aduce la cunostinta urmatoarele probleme:
- executivul sa organizeze o conferinta de presa in cadrul careia sa se explice

informatiile pe care dl.Toader le-a prezentat Consiliului local.
Dl.Toader mentioneaza ca una din masurile Codului administrativ este ca se

poate solicita reprezentare juridica din partea primariei in procesele care vizeaza
consilierii sau un membru al aparatului de specialitate. Ulterior, daca se castiga
procesul nu se achita nicio suma, dar daca sunt gasiti vinovati trebuie sa se achite
primariei costurile pentru serviciile de asistentajuridica.

In continuare, dl.Toader se refera la proiectul privind Axa 3.1 - eficientizare
energetica.

Antcvorbitorul se refera la cresterea procentului de colectare selectiva despre
care se vorbeste foarte mult in ultimul timp.

Dl.Toader specifica ca singura solutie este Ordonanta nr.74 - tarif penalizator
(cel care nu colecteaza selectiv si pune in pubela deseuri menajere, cat si deseuri
reciclabile).

O alta problema ridicata de dl.Enache este depozitul de deseuri de la Banesti -
rampa ecologica.

Dl.Toader mentioneaza ca exista o asociere intre Banesti, Campina, Consiliul
Judetean Prahova si mai era si societatea Apasco care trebuia sa constituie un fond
pentru inchiderea rampei. Exista proiectul de inchidere, exista si un proiect de
monitorizare pentru 20 ani, dar pentru ca nu s-a constituit fondul pentru inchidere,
costurile sunt destul de mari. Cel care a operat si a incasat venitul a castigat procesul
cu toate UAT-urile.

Dl.primar doreste sa ia cuvantul avand in vedere problemele ridicate:
- considera ca ar trebui sa se faca niste demersuri pentru rezolvarea unor

probleme de mediu care sunt deja istorice, referindu-se la rampa de la Banesti,
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pentru care cele 3 localitati platesc foarte multi bani pentru intretinerea ei. Poate, in
viitor, rampa va fi inclusa in proiectele cu finantare europeana.

Dl.Toader informeaza Consiliul local cum a fost inchisa rampa de la Ploiesti,
cu fonduri europene si despre tratarea deseurilor menajere ulterior colectarii.

- problema de mediu privind batalurile de petrol si Lacul Pestelui care sunt
pline de reziduri petroliere acide, care pot fi tratate cu foarte multi bani. Acestea au
ajuns in proprietatea Societatii Steaua Romana, aceasta neavand banii necesari sa le
ecologizeze. Considera ca ar trebui prinse intr-un proiect cu fonduri europene.

- colectarea selectiva - pot fi diferentiati cei care colecteaza selectiv de cei
care nu colecteaza selectiv, la locuintele individuale si dandu-le saci pe care sa-i
scoata la poarta, saptamanal, la o anumita data. Intreaba ce se intampla cu blocurile.
ADI Managementul deseurilor a comunicat ca s-a transmis unei firme de consultanta
sa gaseasca o solutie, primaria a inaintat o adresa prin care a intrebat care este solutia
dar nu a primit raspuns.

Primaria Campina doreste sa duca gunoiul la rampa de la Boldesti Scaieni, nu
la rampa de tratare mecanico-biologica si sa se prevaleze de contractul pe care il are
si astfel vor fi tarife mai mici.

Dl.Toader o sa incerce sa aiba o discutie cu toate UAT-urile sa nu se mareasca
tariful la gunoi, dar trebuie instituita taxa speciala conform Ordonantei 101.

In continuare, prezinta unele solutii pentru a nu creste tariful la gunoi si au loc
discutii cu dl.primar privind contractele incheiate pentru colectarea gunoiului,
numarul locuitorilor transmis de Directia de statistica si problema colectarii selective
la blocuri.

Dl.Enache pleaca de la lucrarile sedintei.
D-na Clinciu informeaza Consiliul local ca la sfarsitul lunii iunie a primit de la

Agentia Nationala de Integritate un raport de evaluare prin care a fost verificata
pentru perioada in care a fost consilier local pana la sfarsitul anului 2018. S-a dispus
o solutie de clasare, considerand-se ca nu a fost in nicio situatie de incompatibilitate
sau de conflict de interese. In cuprinsul raportului de evaluare se face vorbire despre
o petitie care a stat la baza verificarii.

De asemenea, aduce la cunostinta ca isi da demisia din Comitetul director al
Clubului Sportiv Campina pentru ca nu este compatibila cu sistemul de management
pe care il aplica presedintele clubului. Exista un raport al biroului de audit prin care
s-a dispus masuri si o parte din acestea nu au fost luate. Nu este de acord cu faptul ca
presedintele clubului isi desfasoara activitatea la clubul sportiv doar in timpul liber si
mai multi membri ai comitetului, dupa orele de program isi desfasoara activitatea la
bazinul de inot. Dumnealui desfasoara acolo o activitate nefiscalizata si nu poate fi
de acord cu acest lucru, neputand lua nici un fel de masuri in legatura cu acest
aspect, motiv pentru care intelege sa-si dea demisia din Comitetul director al
Clubului.

Dl.Pitigoi a luat act de demisia d-nei Clinciu, dar problemele ridicate trebuiau
discutate in cadrul comitetului. Propune ca la prima sedinta a Consiliului de
administratie de la Clubul Sportiv sa fie pe ordinea de zi ceea ce a prezentat d-na
Clinciu si sa se faca verificari prin controale inopinante, dupa program.



D-na Petrovici saluta prezenta presedintelui Consiliului Judetean Prahova.
Proiectele forte care au facut-o sa voteze bugetul au fost: Calea Doftanei si
informatizarea.

Dl.Petrescu aduce la cunostinta urmatoarele probleme:
- cetatenii doresc infiintarea unui loc pentru a expune articole second-hand

pentru nevoiasi;
- cetatenii din Cartierul Pacuri aduc multumiri pentru toaletarea copacilor care

puneau m pericol linia de alimentare cu energie electrica;
- preturile care se practica in piata centrala sunt duble fata de piata din

Ploiesti.
Dl.Pitigoi este de acord cu cele mentionate de antevorbitor privind preturile

din piata.
Dl.Toader precizeaza ca preturile din piata sunt stabilite de catre comercianti

si de catre piata.
fn continuare au loc discutii intre dl.Toader si dl.Petrescu privind preUirile

produselor din piata.
Dl.Candea intreaba unde se preconizeaza sa se desfasoare activitatile de

1 Decembrie.
De asemenea, face cunoscut faptul ca pe domeniul public exista garduri vii

(formate dintr-un arbust), care sunt atacate de o insecta. Daca nu se iau masuri de
tratare, in doua luni vor fi numai uscaturi.

Dl.primar raspunde la prima intrebare adresata de antevorbitor - in zona
centrala, in Parcul "Regele Mihai I", iar dl.viceprimar raspunde ca vor fi depuse
coroane de flori in zona panourilor votive.

D-na Lupu se refera la instituirea taxei pe imobile, precizand ca cei care
platesc chirie la Casa Tineretului au primit adrese sa plateasca, dupa care au primit
telefoane ca nu se mai plateste.

D-na Tudorache Alice precizeaza ca s-a facut o analiza si s-a gasit o solutie, in
sensul ca, inventarierea nu s-a inregistrat in contabilitate la data de 31 decembrie
2018, iar in Codul fiscal exista un articol care permite instituirea taxei, marite,
incepand cu anul viitor.

Dl.Dochia informeaza Consiliul local ca la Politia Campina nu exista un birou
pentru eliberarea unor avize (spargere carosabil pentru gaze sau curentul electric)
necesare eliberarii autorizatiei.

Dl.Pitigoi se adreseaza d-nei Voicu, sa faca o adresa catre politie sa se
clariflce acest aspect.

Dl.primar propune sa se inainteze o adresa catre Electrica prin care sa fie
intrebati unde functioneaza un dispecerat si cum gaseste Politia locala un
reprezentant al societatii pe care sa-l intrebe de ce este oprit curentul in unele zone
ale orasului.

Dl.Toader precizeaza ca exista un numar la care raspunde cineva, la orice ora,
iar pentru deranjamentele colective se poate solicita ajutorul si se raspunde automat.

In continuare, iau cuvantul dl.Candea, dl.Dochia, dl.Primar, dl.Pitigoi,
referindu-se la aceeasi problema mentionata mai sus.

Dl.Ionita intreaba cand se termina parcul de la soldat si care este stadiul
lucrarilor de pe str.Bobilna.



Dl.Pitigoi precizeaza ca fizic, lucrarile sunt gata, dar nu s-a depus cerere de
receptie. Spera ca pana la sedinta Consiliului local din luna august sa aiba loc
receptia.

Dl.primar specifica ca str.Bobalna are termen de fmalizare data de 12
septembrie. Peste acest termen se mai adauga maxim 15 zile (avand Tn vedere ca in
iulie a plouat m fiecare zi si nu s-a putut turna asfalt).

De asemenea, aduce la cunostinta ca s-au semnat doua contracte pentru
spitale, cofmantare aparatura si echipamente sanitare (Spital Voila - 163.000 lei, la
Spitalul Municipal - 5.930.000 lei).

Profita de prezenta presedintelui Consiliului Judetean, rugandu-l sa ajute
autoritatea locala cu fonduri pentru lucrarile de reabilitare la strazile Bobalna, Voila
si Calea Doftanei.

Dl.Toader specifica ca sunt sprijinite localitatile care nu au posibilitati.
Dumnealui stie ca anii 2016-2018 au fost incheiati cu un excedent de 10 milioane
lei. Din acest motiv a considerat ca nu este nevoie de bani, dar stie ca a fost aprobat
un credit.

De asemenea, o sa fie o rectificare nationala si este sigur ca localitatea
Campina o sa primeasca anumite sume pentru echilibrarea bugetului.

Dl.primar precizeaza ca si alocarea sumei de 500.000 lei este bine venita. Se
stabileste alocarea acestei sume, dl.presedinte Toader flind de acord cu aceasta.

Dl.Pitigoi intreaba daca soseaua de centura a Campinei,
Banesti - 21 Decembrie mai este de actualitate.

Dl.Toader mentioneaza ca a fost aprobata printr-un memorandum si s-a scos la
licitatie proiectarea pentru acea centura. Consiliul Judetean a flnalizat licitatia pentru
DJ 100, urmand sa aiba loc discutii cu primarul de la Sacele pentru continuitatea
drumului in Judetul Brasov, localitatea Sacele. Important este sa existe proiectul
pentru ca la un moment dat va primi fmantare.

Presedintele sedintei multumeste d-lui Toader pentru prezenta, mentionand ca
a fost o sedinta inedita, fructuoasa si transparenta.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
sedin|a mchisa.

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

Presedinte de sedin$, Secretarul Municipiului
Consilier, , Campina,

dl.Pitigoi Ioan Adrian ____^ jr.M^k5veanu EIena

fc.
^

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Iordache Gabriela
***y v>#i*itret& eu

edit.I.G.


