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JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 29 august 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc sedinJa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia nr.464/29 august 2019 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin|ei au fost conduse de d-na consilier Albu Elena, la ele fiind
prezen{i 18 consilieri locali din totalul de 19 (a absentat d-na Lupu Livia - Rodica).

La lucrarile acestei $edin|e au participat: dl.Pitigoi Ioan - Adrian -
Viceprimarul Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul
Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef Compartiment buget, fmante,
contabilitate, d-na Caliman Didona - Arhitect sef, d-na Oprescu Eliza - Director
executiv investitii, d-na Ene Mihaela - Sef Serviciu asistenta sociala si autoritate
tutelara, d-na Ionete Mihaela - sef Serviciu achizitii publice, programe de fmantare,
d-na Olarasu Lacramioara - consilier in cadrul Serviciului A.D.P.P., dl.Modrogan
Sorin - consilier in cadrul Compartimentului juridic, d-na Hoitan Dana - consilier in
cadrul Compartimentului programe fmantare, relatii internationale, protocol, d-na
Melincianu Daniela - consilier in cadrul Compartimentului indrumare asociatii
proprietari, d-na Anton Liliana - sef Cresa din cadrul Directiei asistenta sociala,
dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului Campina, d-ra
Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri Cabinet Primar, dl.Stoican Adrian -
presedintele Clubului Sportiv Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum si
locuitori ai Municipiului.

Presedintele sedintei precizeaza ca inainte de a se trece la discutarea punctelor
inscrise in proiectul ordinii de zi, ii da cuvantul d-nei secretar Moldoveanu Elena
pentru a supune la vot procesele - verbale ale sedintelor anterioare.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca in conformitate cu prevederile
Codului administrativ si asa cum s-a comunicat membrilor Consiliului local pe
e-mail, in procesul - verbal se consemneaza sinteza dezbaterilor si modul de
exercitare a votului.

Referitor la procesul - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data
de 25 iulie 2019, intreaba daca sunt observatii, propuneri de modificari, completari.

Pentru ca nu sunt discutii, se supune la vot si este aprobat cu 1 7 voturi pentru.
Dl.consilier Duran nu a fost prezent la inceputul lucrarilor sedintei.
De asemenea, se supune la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare

convocata de indata din data de 25 iulie 2019. Pentru ca nu sunt observatii,
propuneri de modificari, completari, acesta
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Presedintele sedintei intreaba daca sunt completari s-au observatii la proiectul
ordinii de zi.

Dl.viceprimar informeaza Consiliul local ca dl.primar nu ajunge la sedinta
Consiliului local, acesta rugandu-l pe dumnealui sa sustina proiectele de hotarare si
sa retraga din proiectul ordinii de zi proiectul de hotarare de la pct.7, referitor la
aprobarea criteriilor in baza carora se vor repartiza locuintele din fondul locativ de
stat, situate in Municipiului Campina, str.Lt.Col Erou Oprescu Adrian, nr.4.

De asemenea, propune includerea in proiectul ordinii de zi, la pct. nr.7 a
proiectului de hotarare privind acordarea mandatului special de reprezentare a
Municipiului Campina Tn AGA a Asocia^iei de Dezvoltare Intercomunitara
,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", iar la pct.22 includerea
proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, in
suprafata de 9.728,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Industriei, nr.l, T 83, P
434 Cc, cu Nr.cadastral/CF 27971, in doua loturi.

Presedintele sedintei supune la vot propunerile d-lui viceprimar: introducerea
unor proiecte de hotarare: la pct. nr.7 (propunere aprobata cu unanimitate de voturi -
17pentru) si la pct.22 (propunere aprobata cu unanimitate de voturi -17 pentru).

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificarile aduse si este aprobat cu
17 voturi pentru.

Se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi - proiect de
hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Campina in caIitate de
partener la Proiectul ,,Antreprenoriatul sociaI, solutia pentru o economie
durabila", finantat prin Programul Operational Capital Uman, ApeI
POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. ConsoIidarea capacitatii intreprinderilor de
economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila - Sprijin
pentru infiintarea de intreprinderi sociale.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.primar Tiseanu Horia - Laurentiu.
Avand in vedere ca nu este prezent la sedinta, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat, nu are
nimic de adaugat.

D-na Albu propune sa se renunte la formularea: "(...) de 2% (..)" de la art.4
din proiectul de hotarare. Suma este corecta pentru ca este calculata dupa un anumit
algoritm.

Intreaba reprezentantii compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
daca se poate elimina procentul de 2%.

D-na Hoitan specifica ca este prima data cand au o astfel de situatie, pentru ca
suma de 2.774.000 lei, care reprezinta fmantarea planurilor de afaceri, nu este
considerata ajutor de stat si atunci nu se percep cei 2%, decat pentru restul de
cheltuieli.

Antevorbitorul intreaba daca ar fi mai corect sa se specifice: "Se aproba
contributia proprie de 2% din totalul valorii celor 6 proiecte".

D-na Hoitan propune sa se mentioneze doar "cofinantare".
Se supune la vot amendamentul d-nei Albu - sa se elimine de la art.4,

formularea "(...) de 2% (...)". Cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru),
amendamentul a fost aprobat. ^^ ̂  ** <*i*ww* cu
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Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

PunctuI nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea contului de execufie pe trimestrul II, al bugeteIor Municipiului
Campina si a contului de execu{ie al bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite,
pe anul 2019.

Avand in vedere ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, i se da cuvantul d-lui viceprimar, care
precizeaza ca nu are completari la referatul de aprobare.

Dl.Ionita mentioneaza ca la acest proiect de hotarare si la cel de la pct.3 nu
voteaza.

Dl.Fratila precizeaza ca nu a regasit in proiectul de hotarare studiul de
fezabilitate pentru parcul de tiroliene despre care s-a discutat ca o sa fie realizat la
skateparc. Intreaba daca dl.viceprimar poate sa spuna ceva.

D-na Albu spune ca in discutie se afla proiectul de hotarare privind executia
bugetului, nu proiectul de rectificare a bugetului.

Dl.viceprimar mentioneaza ca suma este prevazuta in buget. Referitor la
celelalte trei studii pentru: strand, hotel, terasele aferente promenadei de pe B-dul
Culturii, documentatia se afla la Serviciul achizitii.

D-na Ionete specifica ca astazi (n.r. 29 august a.c.) s-a publicat anuntul si se
asteapta ofertanti. Pentru parcul de tiroliene este in lucru caietul de sarcini. Suma
exista cuprinsa in proiectul de buget, ea fiind de 10.000 lei.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. Dl.consilier Ionita nu a votat.

Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea
rectificarii bugetelor ordonatorilor ter(iari de credite, pe anul 2019.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.primar Tiseanu Horia - Laurentiu.
Avand in vedere ca nu este prezent la sedinta, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat, are un
amendament (primit de la Directia economica) si anume: la art. - Anexa nr.l,
Cap.51.02. - Se modifica prevederile bugetare prin realocare de sume pentru
acoperirea cheltuielilor curente de la art. 20.01.30 la art.20.06.02, cu suma de 25,00
mii lei.

Dl.Dragomir mentioneaza ca este de acord cu rectificarea de buget, dar nu cu
bugetul in totalitate. Propune sa se studieze, daca se poate, ca pe viitor sa se solicite
numai rectificarea de buget punctuala.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginrea proiectului de hotarare, se supune
la vot amendamentul d-lui viceprimar, acesta flind aprobat cu 16 voturi pentru.
Dl.consilier Ionita nu a votat.

Se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau si este adoptat cu 1 0
voturi pentru si 6 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Cojocaru, dl.Dragomir). Dl.consilier Ionita nu a votat.
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Presedintele sedintei face cunoscut faptul ca avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local sunt favorabile, cu exceptia raportului de la proiectul de
hotarare care a fost retras (pct.7).

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de organizare privind parcarile la nivelul Municipiului
Campina, in vederea depunerii unei Cereri de Finantare prin POR 2014-2020
Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specif!c 3.2 Reducerea
emisiiIor de carbon in zonele urbane.

Ia cuvantul dl.viceprimar in locul initiatorului proiectului de hotarare
(dl.primar Tiseanu Horia Laurentiu), care specifica ca este un proiect aferent unui
studiu de organizare privind parcarile la nivelul Municipiului Campina, in vederea
atragerii de fonduri europene.

D-na Clinciu precizeaza ca studiul privind parcarile este o parte din
documentatia care trebuie depusa pentru cererea de fmantare. Prin acest proiect se va
reusi sa se cumpere autobuze electrice, realizarea unei autobaze pentru statii de
reincarcare. Conform celor specificate de biroul de specialitate se vor moderniza si
unele drumuri care se afla pe traseul acestor autobuze.

Dl.Fratila are rugamintea ca cei din aparatul de specialitate care se ocupa de
proiectele de fmantare sa urmareasca fmantarea si pentru pistele de biciclete.

Pentru ca nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si este
adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru). Dl.consilier Duran nu a fost
prezent.

Urmatorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
stabiIirea a doua zone in vederea amenajarii unor parcari cu plata, situate in
MunicipiuI Campina, str.l Mai.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.primar Tiseanu Horia - Laurentiu.
Avand in vedere ca nu este prezent la sedinta, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care precizeaza ca Serviciul piata este subventionat. In urma
discutiilor cu noua conducere a pietei, aceasta a sugerat sa li se gaseasca posibilitati
pentru a obtine venituri proprii, mai mari, pentru a nu mai fi subventionat serviciul.
Propunerea dumnealor a fost sa li se dea in administrare parcarea de pe str.l Mai.

Pentru ca nu exista cadastru in acea zona s-a decis ca pana in momentul cand
lucrarile de cadastru vor fi gata sa se introduca locuri de parcare cu plata (vor fi
marcate), de catre primarie, iar incasarile sa mearga ca subventie catre Serviciul
piata. Se preconizeaza ca in 2-3 luni vor fi gata si lucrarile cadastrale, iar Serviciul
piata s-a obligat sa investeasca in parcometre, asa cum va proceda si primaria pentru
B-dul Republicii.

Dl.Ionita intreaba ce se intampla cu cei care locuiesc pe str. 1 Mai si vor sa-si
parcheze masinile. Propune ca parcarea situata intre magazine sa fie utilizata de toata
lumea si sa se puna bariera ca sa poata intra doar cei care locuiesc in zona.

Dl.viceprimar mentioneaza ca s-a discutat cu cele doua asociatii de proprietari,
acestea precizand ca, in mare parte se parcheaza in spatele blocului.

Se va analiza propunerea d-lui Ionita.
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Anul trecut s-a aprobat inchiderea cu bariere a unora dintre parcari, dar nu s-a
gasit unanimitate din partea membrilor asociatiilor de proprietari. Nu s-a reusit
implementarea unei noi parcari, cu bariere.

D-na Albu specifica ca nu s-a facut nicio propunere pentru art.2, alin.(2) din
proiectul de hotarare.

Dl.Dochia propune o taxa de parcare, pe zi, m cuantum de 15 lei.
D-na Clinciu propune 10 lei/zi.
Dl.Dochia renunta la amendament.
Pentru ca nu mai au loc dezbateri pe marginea proiectului de hotarare, se

supune la vot amendamentul d-nei Clinciu, la art.2, alin.2 din proiectul de hotarare -
"In vederea utilizarii locurilor de parcare, se stabileste o taxa de parcare, pe zi, m
cuantum de 10 lei". Cu 11 voturi pentru si 6 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, d-na
Petrovici, dl.Cojocaru, dl.Dragomir, dl.Ionita), amendamentul a fost aprobat.

Dl.Fratila considera ca taxa pentru abonament nu inseamna rezervarea locului
de parcare.

D-na Clinciu precizeaza ca acest aspect este mentionat in H.C.L. privind
aprobarea taxelor si impozitelor locale.

Se supune la vot proiectul de hotarare, m ansamblul sau si este adoptat cu 10
voturi pentru si 7 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Cojocaru, dl.Dragomir, dl.Ionita).

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea RegulamentuIui de organizare si functionare a Cresei Municipiului
Campina.

Ia cuvantul dl.viceprimar, in locul initiatorului proiectului de hotarare
(dl.primar Tiseanu Horia Laurentiu), care mentioneaza ca nu are completari la
referatul de aprobare prezentat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi voturi).

Este prezent la lucrarile sedintei, dl.consilier Duran.
Urmatorul punct (nr.7) este proiect de hotarare privind acordarea

mandatului speciaI de reprezentare a Municipiului Campina in AGA a
Asocia|iei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ParteneriatuI pentru Managementul
Deseurilor Prahova".

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.primar Tiseanu Horia - Laurentiu.
Avand in vedere ca nu este prezent la sedinta, proiectul este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care prezinta referatul de aprobare.

D-na Albu are de facut anumite observatii: convocatorul a sosit pe data de 26
august (iar azi este in 29 august), regulamentul de organizare si functionare a
serviciului public de salubrizare a localitatilor are 55 pagini si acesta ar fl trebuit
studiat de domnii consilieri. Retinerea dumneaei cu privire la acest proiect ar fi
determinata de faptul ca ADI a mai introdus, m urgenta, unele aprobari de tarife si a
afirmat ca sunt de principiu aprobarile, iar Consiliul local o sa aiba dreptul sa voteze
de cate ori le modifica. Nu stie care este actul constitutiv a lui ADI deseuri, nu stie
ce termene de convocare sunt prevazute in actul constitutiv.
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Se adreseaza aparatului consiliului local - sa se inainteze o adresa la ADI prin
care sa se explice care este situatia.

Dl.Badulescu explica faptul ca, daca nu se acorda mandat d-lui Primar si se
desfasoara sedinta, documentatiile nu trec in AGA. Va urma o alta sedinta, m care se
va vota doar cu votul majoritatii celor prezenti.

Antevorbitorul doreste sa cunoasca cu cate zile inainte se transmite
convocatorul.

Dl.Badulescu da unele explicatii cu privire la taxa speciala pentru utilizatorii
serviciului de salubritrate fara abonamente.

Referitor la mandatarea d-lui primar mentioneaza ca partea de tarife nu
afecteaza localitatea pentru ca suntem sub un alt contract. La partea de regulament
cadru s-a introdus fluxul nou - statia STMB si statia de sortare, indicatorii de
performanta pentru operatori si amenzile pentru cei care nu colecteaza selectiv.

Dl.viceprimar se adreseaza d-lui Constantinescu, care se afla prezent la
lucrarile sedintei, precizand ca localitatea nu este aferenta zonei VII, pentru ca exista
contract individual cu societatea Floricon pentru inca doi ani. Intreaba cum sunt
tarifele diferentiate prin ADI, versus de tarifele care urmeaza sa fie aprobate acum.

Dl.Constantinescu mentioneaza ca sunt doua propuneri la nivel de ADI
deseuri Prahova: o propunere cu stabilirea tarifului de colectare selectiva la cel
actual, cu conditia sa se puna in practica taxa speciala (minimum necesar de abonati
pe fiecare localitate) sau daca nu se voteaza acest lucru in ADI deseuri se va trece la
un tarif la fel ca aici, care este un pic mai mare decat la Campina.

Antevorbitorul intreaba daca, in cazul in care se decide luni ca tariful sa fie la
valoarea actuala si Consiliul local il aproba acum, in sedinta, la o valoare mai mare,
nu pierd campinenii si platesc mai mult pana se intra sub contract peste 2 ani?

Dl.Constantinescu precizeaza ca si in adresa dumnealor inaintata catre ADI
Deseuri se specifica faptul ca tarifele fundamentate (la cele reciclabile) pot fi
mentinute pana la 31.12.2019, numai cu aplicarea de catre fiecare UAT, din zona 7,
a taxei speciale prevazute de Legea nr.l01/2006 pentru utilizatorii casnici care
beneficiaza de serviciu, fara a avea contracte incheiate cu operatorul de salubritate
sau care au incheiate contracte pe un numar mai mic de persoane decat cel real.
Aceasta este o conditie pentru a tine tariful pe loc. Daca nu, la ADI Deseuri, tariful
mic (cel cu colectare selectiva) este la urban in valoare de 18,52 lei, iar tariful
penalizator este de 21,79 lei.

Dl.viceprimar spune ca opinia dumnealui este ca ar trebui sa ramana tariful
mic si sa se aplice taxa tuturor celor care nu platesc abonamentul. Nu este normal ca
cei care platesc taxa de salubritate, sa plateasca mai mult pentru cei care nu platesc.
Atunci, in functie de ce se intampla luni la ADI, crede ca ar trebui ca membrii
Consiliului local sa revina asupra tarifelor.

Pentru ca nu mai sunt discutii, se supun la vot articolele din proiectul de
hotarare:

- Art.l. - Consiliul Local al Municipiului Campina este de acord/nu este de
acord cu aprobarea tarifelor diferen^iate, asa cum au fost fundamentate de Operatorul
Zonei 7, transmisa Asocia|iei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru
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Managementul Deseurilor Prahova", cu adresa inregistrata sub nr. 1137/31 iulie
2019.

Intervine dl.Badulescu care mentioneaza ca cea de-a doua varianta este pentru
localitatile din zona 7, care nu vor accepta varianta expusa de dl.Constantinescu.

Dl.Constantinescu precizeaza ca, conditia care s-a discutat la Consiliul
Judetean Prahova cu toti operatorii, inclusiv cu cei de la Statia de tratare mecanico-
biologica si cu cei de la groapa de gunoi de la Vitalia a fost, ca flecare primar, m
momentul cand va vota functionarea taxei speciale, va semna m actul aditional exact
numericul declarat in taxa speciala (numarul de locuitori din tarif).

De asemenea, mentioneaza ca localitatile Cormanic si Breaza au aprox.
14.000 de abonati, iar la Floricon figureaza cu aprox. 30.000 abonati. Diferenta
trebuie acoperita.

Dl.Badulescu specifica faptul ca, diferenta dintre numarul de locuitori este
acoperita prin tarif. Acum, cetatenii de buna credinta platesc si pentru cetatenii de
rea credinta.

D-na Albu doreste lamuriri in ceea ce priveste mandatul d-lui primar pentru
AGA de la ADI Deseuri.

Antevorbitorul spune ca se solicita ca prima varianta sa ramana asa cum este
pentru zona 7, pentru ca nu afecteaza localitatea. Este un vot care trebuie dat.

In ceea ce priveste regulamentul considera ca este in regula sa se dea
mandatul.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca s-a primit de la ADI, la solicitarea
primariei, adresa operatorului transmisa catre ADI, prin care inainteaza notele de
fundamentare pentru cele doua tarife. Exact acest lucru s-a mentionat in art.l al
proiectului de hotarare: "(...) acorda/nu acorda mandat sa voteze tarifele, asa cum au
fost fundamentate de operator si transmise la ADI, cu adresa nr...". In notele de
fundamentare nu exista o varianta de taxa. Acestea au fost discutii si strategii ale
operatorului. Nota de fundamentare stabileste doua tarife: tarif pentru reciclabile si
tarifpenalizator.

Dl.Constantinescu mentioneaza ca in conformitate cu legislatia in vigoare,
este obligatoriu sa existe doua tarife incepand cu luna august, de cand a intrat in
folosinpi Statia de tratare mecano-biologica.

D-na secretar citeaza din adresa societatii Floricon: "Precizam ca tarifele
fundamentate pot fi mentinute pana la 31.12.2019 numai cu aplicarea de catre
fiecare UAT din Zona 7 a taxei speciale (...)".

Daca nu se aplica taxa, probabil tariful se majoreaza de la 1 ianuarie 2020.
Dl.Constantinescu explica ca exista cu siguranta o majorare, dar este

independent de vointa dumnealor, pentru ca este acea parte a economiei circulare
care trece de la 30 lei la 80 lei, incepand cu 1 ianuarie 2020.

Dl.Fratila considera ca ar fi trebuit ca cineva din aparatul de specialitate al
Primarului sa prezinte noul regulament, pe puncte si care sunt tarifele. Indiferent ce
se voteaza Tn Consiliul local, luni (n.r. 2 sept. a.c.), tariful se va stabili in AGA.

Se adreseaza d-nei secretar si d-nei Albu, intreband ce se intampla daca nu se
da mandat d-lui Primar.



D-na Albu precizeaza ca nu va avea loc sedinta AGA sau dl.Primar participa
la sedinta AGA si daca se da mandat sa voteze impotriva, voteaza impotriva.

Dl.Fratila propune sa nu se dea mandat d-lui Primar.
Dl.Constantinescu mentioneaza ca pe data de 5 august a.c. a avut loc prima

sedinta AGA, iar acum a doua sedinta. Daca jumatate plus unu din cei prezenti
voteaza pentru sau impotriva, se aproba sau nu se aproba.

D-na Albu se adreseaza d-lui Constantinescu intrebandu-l daca pentru data de
5 august, Consiliul local a dat sau s-a cerut un mandat.

Dl.Badulescu precizeaza ca dumnealui a participat, dar nu a avut dreptul sa
voteze.

Dl.Fratila intreaba daca se voteaza regulamentul pe care consilierii nu il stiu,
afecteaza in viitor populatia localitatii?

Antevorbitorul nu stie sa spuna Tn ce masura afecteaza sau nu.
D-na Albu intreaba cand intra in vigoare regulamentul.
Dl.Badulescu mentioneaza ca se va vota Tn AGA si dupa aceea se va supune

votului Consiliului local.
Se supun la vot articolele proiectului de hotarare:
- dl.primar sa voteze pentru tarife conform fisei (art.l) - cu 10 voturi pentru si

8 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Cojocaru,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Ionita), art.l a fost aprobat.

- dl.primar sa voteze pentru aprobarea regulamentului de organizare si
functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor (art.2) - cu 10 voturi si
8 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Cojocaru,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Ionita), art.2 a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
10 voturi pentru si 8 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Cojocaru, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Ionita).

Dl.Enache mentioneaza ca la sedinta anterioara a Consiliului local s-a discutat
despre tariful apei, iar in presa si pe facebook, consilierii au fost criticati ca au
stabilit tariful.

Urma sa aiba loc o conferinta de presa, prin care sa fie lamuriti cetatenii de ce
pretul este asa de mare.

Cere executivului sa organizeze o conferinta de presa in care sa se discute
problema tarifului apei si a tarifului la gunoi, la care sa participe si presedintele
Consiliului Judetean Prahova.

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru revocarea
H.C.L. nr.l35/27 octombrie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului
local al MunicipiuIui Campina in Adunarea Generala a Actionarilor a
S.C. Hidro Prahova S.A.

Ia cuvantul dl.viceprimar in locul initiatorului proiectului de hotarare
(dl.primar Tiseanu Horia Laurentiu), care prezinta referatul de aprobare.

Pana acum, reprezentantul Consiliului local era dl.Olarasu Laurentiu.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
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Urmatorul punct (nr.9) este proiect de hotarare privind numirea
reprezentanfilor Consiliului Iocal al MunicipiuIui Campina in ConsiliiIe de
administratie si in Comisiile pentru evaIuarea si asigurarea calitafii din
unitafile de inva{amant preuniversitar din Municipiul Campina pentru anuI
scolar2019-2020.

fn locul initiatorului proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu (care nu este prezent la lucrarile sedintei), ia cuvantul dl.viceprimar Pitigoi
Ioan Adrian, care mentioneaza ca nu are completari fata de referatul de aprobare
prezentat.

Propunerea este sa se pastreze nominalizarea consilierilor in consiliile de
administratie, care a fost si anul anterior, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele sedintei intreaba daca sunt si alte propuneri fata de cele ale
initiatorului.

Dl.Ionita mentioneaza ca nu pot fi aceeasi consilieri, pentru ca este trecut
dl.Dima (fost consilier local).

D-na Albu mentioneaza faptul ca reprezentantii Consiliului local in Consiliile
de administratie ^i in Comisiile pentru evaluarea $i asigurarea calita^ii din unita$ile
de inva^amant preuniversitar sunt cei care au fost nominalizati in ultima hotarare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot,
cu completarea corespunzatoare. Cu ll voturi pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, d-na
Albu, dl.Bondoc, d-na Clinciu, dl.Petrescu, dl.Panescu, dl.Enache, dl.Cercel,
dl.Fratila, d-ra Topala), 2 voturi impotriva (dl.Candea, dl.Dragomir) si 5 abtineri
(d-na Frincu, dl.Cojocaru, d-na Petrovici, dl.Duran, dl.Ionita), proiectul de hotarare a
fost adoptat.

Punctul nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de examinare la
concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de Sef Sectie obstetrica
ginecologie, la SpitaluI MunicipaI Campina.

Ia cuvantul dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian (initiatorul proiectului de
hotarare, dl.primar Tiseanu Horia Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei),
care precizeaza ca va avea loc un concurs de examinare organizat la Spitalul
Municipal Campina, pentru functia vacanta de Sef Sectie obstetrica ginecologie, iar
Consiliul local are obligatia sa desemneze un reprezentant in comisia de examinare.

Dl.Enache il propune pe dl. dr. Nica Dan.
D-na Frincu o propune pe d-na dr.Petrovici Mihaela.
D-na Petrovici refuza nominalizarea.
Se supune la vot propunerea d-lui Enache - ca dl. dr.Nica Dan sa fie desemnat

ca reprezentant al Consiliului local in comisia de examinare la concursul organizat
pentru ocuparea functiei vacante de Sef Sectie obstetrica ginecologie. Cu 11 voturi
pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, d-na Albu, dl.Bondoc, d-na Clinciu, dl.Cojocaru,
dl.Panescu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala) si 7 abtineri (d-na Frincu,
dl.Candea, dl.Petrescu, dl.Dragomir, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Duran),
amendamentul este aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu 10
voturi pentru (dl.Pitigoi, dl.Dochia, d-na Albu, dl.Bon^^a^CJ^J^M^kcu
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dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala) si 8 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea,
dl.Petrescu, dl.Dragomir, d-na Petrovici, dl.Ionita, dl.Cojocaru, dl.Duran).

UrmatoruI punct nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea si completarea art.5 din Anexa nr.l la H.C.L. nr.90/27 august 2015
privind aprobarea unor reglementari referitoare la infiintarea Clubului Sportiv
- "CIub Sportiv Campina".

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.primar Tiseanu Horia - Laurentiu.
Pentru ca acesta nu este prezent, proiectul de hotarare este sustinut de dl.viceprimar
Pitigoi Ioan Adrian, care prezinta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 1 8 voturi pentru.

Punctul nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a terenului, in
suprafata de 162,00 m.p., situatin Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.ll9,
T 83, P Cc 1003.

Ia cuvantul dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian (initiatorul proiectului de
hotarare, dl.primar Tiseanu Horia Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei),
care mentioneaza ca nu are completari fata de referatul de aprobare prezentat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 11 voturi pentru (d-na Albu, dl.Pitigoi, dl.Dochia, dl.Bondoc,
dl.Petrescu, dl.Panescu, d-na Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala) si
7 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Dragomir, d-na Petrovici, dl.Duran,
dl.Cojocaru, dl.Ionita).

Urmatorul punct (nr.l3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a terenuIui,
m suprafata de 350,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I,
nr.ll9,T83,PCcl003.

fn locul initatorului proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia -
Laurentiu (care nu este prezent la lucrarile sedintei), ia cuvantul dl.viceprimar Pitigoi
Ioan Adrian, care precizeaza ca nu are completari fata de referatul de aprobare
prezentat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot
si este adoptat cu 11 voturi pentru (d-na Albu, dl.Pitigoi, dl.Dochia, dl.Bondoc,
dl.Petrescu, dl.Panescu, d-na Clinciu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala) si
7 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea, dl.Dragomir, d-na Petrovici, dl.Duran,
dl.Cojocaru, dl.Ionita).

Punctul nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea tarifelor, utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de
S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul si depozitarea
deseuriIor.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei administra|ie publica
locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
spatiu locativ, 5.a.m.d.
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Ia cuvantul d-na Petrovici care mentioneaza ca fata de referatul de aprobare
prezentat, nu are nimic de adaugat. Daca domnii consilieri doresc detalii tehnice se
pot adresa d-lui Constantinescu - administrator S.C. Floricon Salub S.R.L.

Dl.Candea propune ca art.3 din proiectul de hotarare sa fie modificat dupa
cum urmeaza: "Cu data aplicarii tarifelor aprobate prin prezenta hotarare se revoca
H.C.L. nr.32/28 martie 2019".

Dl.Constantinescu doreste sa precizeze la ce se refera proiectul de hotarare:
legislatia in vigoare obliga sa existe tarife distincte, un tarif pentru colectarea si
depozitarea deseurilor reciclabile si un tarif pentru colectarea si depozitarea
deseurilor municipale. Din acest motiv societatea a solicitatea revocarea hotararii
anterioare.

De asemenea, in circuitul de la nivel judetean a aparut statia de tratare
mecanico-biologica, care a influentat tariful de colectare si transport, cu 30 lei/tona
(diferenta care este intre groapa de gunoi si statia de tratare mecanico-biologica). La
deseuri menajere cresterea este de aprox. 30 lei, iar la deseuri reciclabile la
67 lei/tona.

Intr-o hotarare ulterioara o sa fle un tarif si pentru deseuri vegetale, pret pe
care statia mecanico-biologica l-a transmis, dar nu a fost mentionat in aceasta
hotarare, deoarece la nivel municipal nu s-a luat aceasta decizie.

D-na Albu se adreseaza d-lui Constantinescu intrebandu-l daca tariful de la
art.2 - 750,18 lei/tona pentru raspunderea extinsa a producatorului, este cuprins in
tarifele pe care Consiliul local o sa le aprobe.

Raspunsul antevorbitorului este afirmativ, precizand ca in fisa de
fundamentare este un tarif de 3 lei, care reprezinta aprox. 750 lei/tona. Aceasta este

.̂

valoarea pe care flrma a gasit-o pentru cheltuiala cu deseurile reciclabile. In
legislatia actuala, UAT-ul ^3ana in anul 2023) va trebui sa negocieze un contract cu
un ONG care se ocupa cu colectarea si prelucrarea deseurilor reciclabile. Daca UAT
Campina va tine cont de contractul incheiat cu ADI (a negociat cu OTR 40 lei pentru
publicitate, 50 lei pentru raportari si tariful introdus de firma Floricon. Rezulta un
total de 840 lei).

Dl.Enache intreaba cum se va face departajarea la blocuri.
Dl.Constantinescu mentioneaza ca la nivelul firaiei de salubritate s-a investit

in trei masini specializate pe colectare, un soft, GPS-uri pe masini si telefoane cu
care vor face poze la fiecare platforma de colectare a deseurilor din municipiu. In
momentul in care masina a descarcat containerul si a gasit deseuri amestecate, poza
se duce in server-ul de la firma si aceasta va fi transmisa asociatiei. Daca deseurile
sunt amestecate se va plati un pret penalizator, daca nu, se va plati preUil pentru
deseuri selectate.

Daca municipalitatea sau asociatiile gandesc si un alt mod de lucru, se vor
incerca si solutiile acestora.

Pentru case se vor distribui, incepand cu 1 septembrie a.c., doi saci galbeni
pentru deseuri reciclabile si un sac verde pentru sticla. Si la case se fac poze, prin
sondaj. Daca se gasesc deseuri amestecate in sac, se fac poze la numarul casei si
sacul nu va fi ridicat.
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Daca deseurile sunt pe langa platforme, conform legii, este obligatia UAT-ului
sa plateasca si va plati la tariful de deseuri amestecate.

D-na Albu mentioneaza ca poate, UAT-ul se va gandi sa investeasca in
camere de luat vederi, pe care le va amplasa la fiecare punct. Acestea vor fi
amortizate repede prin diferenta de tarif.

Dl.Enache considera ca executivul ar trebui sa informeze ce rol are o asociatie
de proprietari in colectarea deseurilor.

Dl.Constantinescu spune ca, la nivelul asociatiilor s-a flcut o negociere la
nivel de UAT cu operatorul si cu cei care au fost in comisie pentru activitatea de
colectare a deseurilor, in sensul ca, la fiecare platforma de deseuri va fi o placuta
unde vor fi trecute toate blocurile care sunt arondate la acea platforma. Cand se va
poza deseul amestecat se va poza si placuta ca sa se stie cine a dus gunoiul.
Asociatia trebuie sa Tncerce sa ia masuri.

D-na Albu mentioneaza ca atunci cand s-a facut documentatia pentru izolatia
blocurilor, in foarte multe cartiere nu exista constituite asociatii de proprietari. Crede
ca responsabilul cu aceasta activitate de la nivelul primariei, sa vada daca sunt
constituite asociatii, sa-i ajute pe oameni sa se constituie in aceste asociatii.

Dl.viceprimar precizeaza ca s-au inaintat adrese catre toate asociatiile de
proprietari unde li s-a explicat care este situatia.

Specifica faptul ca, daca luni (n.r. 2 septembrie a.c.), in sedinta ADI, tariful
ramane nemodificat, in ceea ce priveste taxa de salubrizare pentru cetatenii din Zona
7, de urgenta, Consiliul local sa se intalneasca intr-o sedinta extraordinara si sa
stabileasca un tarif similar.

Dl.Petrescu intreaba cand vor primii sacii cetatenii din Campina.
Dl.Constantinescu mentioneaza ca dupa data de 1 septembrie (sacii sunt

comandati), in 3-4 zile o sa vina transportul cu saci. Pentru inceput sacii s-ar putea sa
fie dusi la domiciliu sau la casierie si la sediul firmei, dupa care se vor regla lucrurile
din mers.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot amendamentul d-lui Candea pentru art.3 din proiectul de hotarare: "Cu data
aplicarii tarifelor aprobate prin prezenta hotarare se revoca H.C.L. nr.32/28 martie
2019". Cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

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

Urmatorul punct (nr.l5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind acordarea "PremiiIor Municipiului Campina", pentru elevii din
unitatiIe de mvatamant liceal din Municipiul Campina, pentru anul scolar
2019-2020.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Albu Elena si dl.Bondoc Viorel
Gheorghe - consilieri locali.

Ia cuvantul d-na Albu, care precizeaza ca acest proiect de hotarare a fost in
proiectul ordinii de zi al sedintei anterioare a Consiliul local, dar a fost retras, pentru
a se gasi temeiul legal pentru acordarea burselor in continuare. Legislatia in vigoare
prevede acordarea de premii, pe aceleasi criterii pe care se acordau si bursele. S-a
intentionat ca suma prevazuta in proiectul de
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sa aiba caracter de premiu, dar s-a constatat ca nu se poate, pentru ca in bugetul din
acest an este prevazuta doar contravaloarea a 4 luni.

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

Punctul nr.l6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si compIetarea Anexelor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.85/27 iunie 2019
referitoare Ia alocarea unor sume de bani pentru sus{inerea financiara a unor
manifestari culturale, artistice, sportive sj educative organizate de Consiliul
local, in anul 2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, mvaJamant, culte si tineret, sport $i turism.

Dl.consilier Fratila propune, m numelecomisiei, organizarea unui concert al
Big Band-ului de Jazz al Filarmonicii Ploiesti, in data de 22 septembrie a.c., m
Parcul "Regele Mihai I". In continuare, prezinta referatul de aprobare.

Dl.Ionita aduce la cunostinta ca nu participa la vot.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu 16 voturi pentru. Dl.consilier Ionita nu a votat, iar dl.consilier
Petrescu nu a fost prezent cand s-a supus la vot proiectul de hotarare.

Urmatorul punct (nr.l7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind modificarea si compIetarea componentei nominaIe a Comitetului
director al Clubului Sportiv Campina, aprobat prin H.C.L. nr.79/30 mai 2018.

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

Dl.Fratila il propune, in locul d-nei Clinciu Monica (care si-a dat demisia din
Comitetul director), pe dl.Dochia Adrian. Se supune la vot propunerea d-lui Fratila,
aceasta fiind aprobata cu 17 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu 17
voturi pentru. Dl.consilier Petrescu nu a fost prezent cand s-a supus la vot proiectul
de hotarare.

Punctul nr.l8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in
suprafata de 559,00 m.p., delimitat de conturul A, B, C, D,..., A, care face parte
din terenul in suprafata de 933,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Petrolistului, nr.l6, Nr.cadastratfC.F. 28112, T83, Parcela Cc 693,691/1, in
favoarea S.C. Gistel Tires S.R.L.

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

Ia cuvantul d-na consilier Frincu care prezinta referatul de aprobare si propune
ca valoarea prestatiei sa fie platibila pe o perioada de 15 ani.

Dl.Ionita propune ca la art.2 din proiectul de hotarare sa se mentioneze ca
valoarea este de 2.009 euro/an (ca sa nu existe dubii de unde rezulta 53,9 euro/m.p.).

Dl.Candea precizeaza ca dreptul de superficie dureaza atata timp cat dureaza
constructia pe terenul respectiv. Intreaba ce semnificatie are ternienul de 15 ani.
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D-na secretar Moldoveanu specifica faptul ca, termenul de 15 ani constituie
perioada in care se achita suma stabilta. Superficia, conform Codului civil, se
constituie pe o perioada de cel mult 99 de ani.

Dl.Dochia mentioneaza ca in cadrul comisiei s-a facut un calcul, m cat timp se
plateste valoarea terenului (cu respectiva suma, in 15 ani se achita toata valoarea
terenului).

D-na secretar intreaba daca in ceea ce priveste valoarea prestatiei aceasta
ramane platibila pe o perioada de 15 ani sau se propune o alta perioada. Avand in
vedere contractul, anexa la proiectul de hotarare, trebuie sa se propuna pe ce durata
se constituie dreptul de superficie, care conform legii, poate ajunge pana la 99 de ani).

D-na Frincu propune o durata de 50 de ani pentru constituirea dreptului de
superficie.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot
propunerea d-nei Frincu - superficia sa fie constituta pe o perioada de 50 de ani,
aceasta fdnd aprobata cu 16 voturi pentru. (D-nii consilieri Duran si Fratila nu au
fost prezenti).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu 16
voturi pentru. D-nii consilieri Duran si Fratila nu au fost prezenti cand s-a supus la
vot proiectul de hotarare.

Urmatorul punct (nr.l9) este proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii fara Iicitafie publica a terenului in suprafata de 289,00 m.p., aferent
locuintei, situat in Municipiul Campina, str.Siretului, nr.49,
Nr.CadastrayC.F.20114, prin exercitarea dreptului de preem{iune de catre dl.
Stoiculescu Valentin si dl.Stoiculescu Bogdan Stefan, domiciliati in Bucuresti,
B-dul Tineretului, nr.53, bl.65, sc.A, et.l, ap.5.

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

D-na consilier Albu prezinta referatul de aprobare, cu propunerea:
cumparatorul sa achite integral pretul vanzarii la incheierea actului autentic de
vanzare - cumparare, iar hotararea sa fie valabila 60 de zile.

Dl.Ionita precizeaza ca un teren similar s-a vandut in zona Fil-Sam cu 100
euro/m.p. Propune ca pretul de vanzare a terenului sa fie de 100 euro/m.p.

Antevorbitorul specifica faptul ca, terenul care s-a vandut cu 100 euro/m.p. era
un teren liber de sarcini, iar terenul in discutie este ocupat de o casa, cumparata de
cei doi solicitanti.

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionita - la art.2, alin.(l) -
pretul de vanzare a terenului sa fie de 100 euro/m.p., plus TVA. Cu 7 voturi pentru,
6 voturi impotriva si 4 abtineri, amendamentul este respins.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este respins cu 10
voturi pentru (d-na Albu, dl.Pitigoi, dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Panescu, d-na Clinciu,
dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala) si 8 abtineri (d-na Frincu, dl.Candea,
dl.Dragomir, d-na Petrovici, dl.Duran, dl.Cojocaru, dl.Ionita, dl.Petrescu).

Punctul nr.20 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii fara licita{ie publica a terenului Tn suprafata de 206,00 m.p.,
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indiviz din 260,00 m.p., aferent locuintei, situat in Municipiul Campina, Aleea
Scolii, nr.4, Nr.Cadastral/C.F.28109, prin exercitarea dreptului de preemfiune
de catre dl.Grigorescu Dan Razvan, domiciliat in Bucuresti, str.Dumbraveni,
nr.23, Sector 4.

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

Ia cuvantul d-na consilier Frincu, care prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.21) este proiect de hotarare privind atestarea

apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 274,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Crisuri, f.nr., Tarla
79, Parcela A 4336.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului. D-na consilier
Clinciu prezinta referatul de aprobare.

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

Ultimul proiect de hotarare se refera la aprobarea dezmembrarii
imobilului - teren, in suprafata de 9.728,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
str.Industriei, nr.l, T 83, P 434 Cc, cu Nr.cadastral/CF 27971, in doua loturi.

Avand m vedere ca initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu nu este prezent la lucrarile sedintei, proiectul este sustinut de
dl.viceprimar, Pitigoi Ioan Adrian, care prezinta referatul de aprobare.

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

Ultimul punct inscris pe ordinea de zi (nr.22) este intrebari, interpelari,
diverse.

D-na Petrovici aduce la cunostinta ca locatarii de pe Aleea Rozelor (bunicii
care merg cu nepotii in parc), doresc un mic spatiu cu nisip, ca sa se poatajuca copiii
acolo. Acestia au spus ca s-a inaintat o adresa, dar nu stie daca s-au adresat cui
trebuie.

Dl.viceprimar roaga reprezentantul Serviciului ADPP sa noteze locul de joaca
de pe Aleea Rozelor unde sa se realizeze o groapa cu nisip pentru copii, incadrata cu
o rama de lemn.

Dl.Enache, in calitate de membru al Comisiei amenajarea teritoriului, aduce la
cunostinta urmatoarele probleme:

- drapelele (de pe Campinita) - locul unde sunt amplasate este lasat Tn
paragina. Spatiul a fost defrisat si arata foarte rau.

Anul viitor, cand o sa fle Ziua Drapelului, sa se amenajeze in Parcul Regele
Mihai I o locatie, astfel incat activitatea sa se desfIsoare asa cum trebuie.

- intrarea in piata Fibec este neadecvata (bordura trebuie lasata mai jos
ca sa aiba acces masinile);
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- in Parcul Regele Mihai I - daca se spala pardoseala si la ce perioada;
la primul parc sunt pavele sparte care genereaza probleme.

La suprafata nou construita a constatat urmatoarele: completarea cu pamant
vegetal pe toata suprafata la nivelul arspersoarelor si nivelat; calea de acces pentru
scena - are lipsa pardoseala si trebuie curatat chitul peste tot; capace sau sifoane de
pardoseala la toate scurgerile; sunt doua guri de canal adanci de 4 m pe langa care
alearga copiii;

- iesirea din B-dul Culturii are un unghi care are un aspect total
nedefmit;

- comisia de sport si turism - sa spuna ceva despre centrul de informare
turistica, daca aduce vreun aport orasului si periodic sa prezinte un raport.

Dl.viceprimar raspunde la problemele care au fost ridicate de domnii
consilieri:

- se adreseaza d-lui Badulescu - la intrarea in oras, pe Campinita,
spatiul verde din spatele drapelelor s-a inierbat din nou, arbustii nu sunt intretinuti -
poate se intervine cu sera. Dl.Badulescu ia la cunostinta cele semnalate.

- multumeste d-lui Enache pentru sprijinul acordat vis-a-vis de
urmarirea lucrarilor de la Parcul Soldat. Constructorul mai are de montat 12 ml de
balustrada aferenta rampelor pentru persoanele cu dizabilitati si astfel s-a terminat,
conform contractului, toate reperele. Tehnic vorbind, mai sunt si alte lucruri de
ameliorat. Este asteptat constructorul sa depuna documentatia aferenta receptiei, care
va fi publica (presa, societati civile, asociatii de locatari, consilieri). Nu a evitat
niciodata acest subiect (desi a vazut comentarii rautacioase), desi s-au ocupat cu totii
de acest parc. Ii invita de pe acum pe domnii consilieri, la o receptie publica. Pe
langa compartimentele de specialitate din cadrul primariei, va fi si o comisie care isi
pune semnatura tehnica la receptie, pe langa semnatura "politica", formata din
persoane de specialitate. Toti sunt interesati de ce s-a intamplat acolo, intr-un mod
grosolan, abuziv, cu intarzieri, penalitati care au ajuns la 85.000 lei. La receptie i se
va spune constructorului ca mai exista o lista de lucrari si intr-un termen de 10-12
zile sa le remedieze. Exista corespondenta care Tnsumeaza un dosar. De asemenea,
mai sunt notificari, au avut loc discutii de lucru (unde au participat cu totii),
documente prin care s-au stabilit lucruri care nu s-au intamplat. De data aceasta,
constructorul sa stea fata in fata cu campinenii si sa vada ce poate spune acestora si
presei, ca granitul nu este montat bine, un capac este crapat, ca florile sunt uscate, ca
pamantul din gradena este deteriorat.

Dl.Ionita precizeaza ca domnii consilieri au primit Raportul de activitate al
Clubului Sportiv. Se astepta sa-l gaseasca pe ordinea de zi. Nu stie de ce l-a primit
odata cu celelalte materiale, ca informare sau urmeaza sa se discute?

De asemenea, s-a discutat despre proiectul de la Comunitatea Europeana, in
valoare de 15.000 euro pentru Wi-Fi. Doreste sa stie ce s-a intamplat cu acest
proiect.

Dl.viceprimar specifica ca nu stie de ce nu este pe ordinea de zi Raportul de
activitate al Clubului Sportiv, care a fost citit de toti si a fost si publicat in presa.
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Referitor la a doua problema ridicata - Proiectul Wi-Fi, isi aduce aminteste ca
s-au inscris pentru acest proiect, s-a semnat si cererea de primire a fmantarii
(contractul).

Antevorbitorul specifica faptul ca, mai sunt cateva luni pentru implementare si
sa nu se ajunga in situatia in care nu s-au intocmit actele.

Dl.Fratila roaga executivul si comisia de ordine publica, atunci cand se mai
intrunesc sa discute si problema Cluburilor de noapte, acestea fiind populate de tineri
cu varste incepand de la 14 ani. Politia Nationala, Politia locala nu isi fac treaba in
ceea ce priveste preventia.

Dl.viceprimar este de acord cu dl.Fratila, precizand ca o sa aiba loc o discutie
cu dl.comandant Stanciu si dl.comandant Visan, pentru ca sunt si alte evenimente
care au loc in oras. Clubul este proprietate privata. Cand se plateste biletul de intrare,
se garanteaza: autorizatie PSI, bauturi de calitate, toaleta curata, securitate. De aceea
se plateste si se duce intr-o proprietate privata.

Trebuie lucrat in ambele sensuri - Politia Nationala si Politia locala sa treaca
pe acolo de cate ori se poate.

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

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

Pre$edinte de
Consilier,

d-na Albu

origlnalui aflat to nol

Secretarul Municipiului
Campina,

jr.MoI^ovfanu Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

fSW
Iordache Gabriela

edit.I.G.
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