
PROCES - VERBAL
incheiat astazi 31 octombrie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc edinfa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozifia nr.588/25 octombrie
2019 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile edinfei au fost conduse de dl.consilier Cercel Lucian Adrian, la ele
fiind prezenfi 18 consilieri locali din totalul de 19 (a absentat dl.Panescu Robert
Catalin). La inceputul lucrarilor sedintei ordinare, dl.consilier Dochia Adrian nu a
fost prezent.

La lucrarile acestei edinfe au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi loan - Adrian — Viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si taxe, d-na Pulez Loredana - sef Serviciu
buget, finante, contabilitate, dl.Anton Iulian - Director Directia juridica, d-na Ionete
Mihaela - sef Serviciu achizitii publice, programe de fmantare, dl.Crijanovschi
Grigore - sef Serviciu A.D.P.P., d-na Oprescu Eliza - Director executiv Directia
investitii, d-na Hodoboc Nicoleta - Sef Serviciu urbanism si amenajarea teritoriului,
d-na Hoitan Daniela - consider in cadrul Compartimentului programe fmantare,
relatii internationa^, protocol, d-na Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri
Cabinet primar, dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului
Campina, reprezentan^i ai mass-mediei, precum i locuitori ai Municipiului.

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

D-na secretar Moldoveanu supune la vot procesul - verbal (sinteza) al sedintei
ordinare desfasurata in data de 26 septembrie 2019. Intreaba daca sunt observatii,
propuneri de modificari, completari. Cu 17 voturi pentru, procesul-verbal este
aprobat.

De asemenea, supune la vot procesul-verbal (sinteza) al sedintei extraordinare
a Consiliului local, desfasurata in data de 7 octombrie 2019. Intreaba daca sunt
modificari, complelari sau obiectiuni. Cu 17 voturi pentru, procesul-verbal este
aprobat.

Presedintele sedintei intreaba daca sunt modificari, completari s-au observatii
la proiectul ordinii de zi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 17 voturi
pentru.
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Se trece la primul punct inscris pe ordinea de zi - proiect de hotarare
privind aprobarea reetificarii bugetului local al Municipiului Campina si
aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor terfiari de credite, pe anul 2019.

la cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

La sectiunea "Cheltuieli", Cap.70.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale, la pet. "Amenajare platforme pe cele trei locatii:
str.Crisuri, str. Arinului si str.Podului" - suplimentare cu suma de 85,00 mii lei,
propune inlocuirea str.Podului cu str.Parcului, fund o greseala de redactare.

-la pet. "suplimentare cu suma de 30,00 mii lei "Studiul Istoric Arhitectural"
si intocmire "Fisa analitica de inventariere pentru Capela Hernea", precizeaza ca in
etapa urmatoare va aparea un Ghid de finantare, cu fonduri 2021-2027 si o noua Axa
de finantare pentru reabilitarea monumentelor istorice. Pentru acest motiv a propus
intocmirea acestui studiu istoric, ca intre timp, sa se poata declara Capela Hernea ca
monument istoric, pentru a putea fi renovata.

La cheltuieli - sectiunea de dezvoltare, se modifica prevederile bugetare prin
diminuare cu suma de 1.228 mii lei. Dl.primar doreste sa prezinte modificarile din
Anexa nr.2 - lista comparativ^ a cheltuielilor de capital (obiective de investitii) pe
anul 2019, dupa cum urmeaza:

-la Cap.51.02 - Autoritati publice:
-pct.5 - Container cu destinatie camera servere, se modifica de la 17.85

mii lei, la 37.85 mii lei;
-pct.6 - Grup electrogen pentru camera servere, se modifica de la

17.85 mii lei, la 27.08 mii lei (camera de servere va fi amplasata langa Directia
economica si aceasta va cuprinde toate serverele pentru sistemul informatic integrat
si pentru portalul care se doreste sa fie realizat prin programul de proiecte cu
finantare europeana. Sunt doua grupuri de servere care vor fi ampiasate la Directia
economica. S-a propus si Consiliul local a aprobat existenta unui container, iar acum
se propune modificarea valorii acestuia.

-la Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica:
-la lucrari noi:

-pet. 7 - Proiectare si executie reamplasare monument istoric

"Soldat" din parcul Mihai I in Parcul Trandafirilor din B-dul Carol I, f.nr.,
modificarea sumei de la 137 mii lei, la 110 mii lei.

-la alte cheltuieli de investitii:
-pct.l - PUZ modernizare si cai de comunicatii zona Muscel,

Arinului, Rezervoarelor, modificarea sumei de la 59 mii lei, la zero lei. Se propune
amanarea lucrarii pentru anul viitor;

-la pct.5 - Cadastru general - cofinantare ANCPI, anularea sumei
de 119 mii lei, ramanand suma pentru servicii topo-cadastrale, de 110 mii lei (pct.6);

-la pet. 8 - SF construire locuinte sociale pentru persoanele
defavorizate, modificarea sumei de la 160 mii lei, la 50 mii lei. A aparut un act
normativ care permite inceperea demersurilor pentru construirea locuintelor sociale.
Trebuie sa se identifice si o alta suprafata de teren pe care sa se realizeze locuinte
sociale, in afara de cea identificata pe str.Nasaud;
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-pct.9 - Conform strategiei de dezvoltare locala, SF modernizare
strazi, modificarea sumei de la 62 mii lei, la 50 mii lei.

Pentru cele doua proiecte care vor ft finantate prin GAL, documentele au
aparut de la minister foarte greu, motiv pentru care s-a batut pasul pe loc asteptand
sa propuna proiecte si actorii din GAL.

-la dotari de investitii:
-pet. 5 - Centrale termice unitati de invatamant, diminuarea sumei

de la 100 mii lei, la 50 mii lei;
-pct.9 - Automate taxare parcare, suplimentarea sumei de la 175

mii lei, la 340 mii lei.
-la Cap.74.02 - Protectia mediului:

-lucrari in continuare:

-pct.l - Colectare ape pluviale intersectie str.Muscel, Drumul
Taberei, str.I.H.Radulescu, diminuarea sumei de la 650 mii lei, la 578 mii lei. Este
valoarea finala a lucrarii care a fost receptionata.

-alte cheltuieli de investitii:
-pct.l - Elaborare documentatii si cerere de finantare aferente

proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila", diminuarea sumei de la 142 mii lei, la 90 mii lei;

-pct.2 - SF Centru de monitorizare transport public/autobaza,
diminuarea sumei de la 47 mii lei, la 39 mii lei;

-pct.3. - Actualizare documentatii aferente proiectului mentionat
mai sus, diminuarea sumei de la 59 mii lei, la 23 mii lei.

Cheltuielile propuse la un moment dat pentru acest proiect acum se modified
pentru a se realiza toate modificarile la documentatii si pentru realizarea SF-ului
centrului de monitorizare a transportului public in comun. Este un proiect important
care va depasi valoarea proiectului de reabilitare termica a spitalului, de
aprox.6 milioane euro, acesta ridicandu-se la aprox. 9,3 milioane euro. Daca se va

realiza proiectul o sa fie eel mai mare proiect cu finantare europeana care se va
realiza in Campina, pana in acest moment. Este vorba de autobuzele electrice, de
depou si centru de modernizare care se vor construi la intersectia str.Industriei cu
str.Orizontului, respectiv reabilitarea strazilor Drumul Taberei si str.Siretului,
valoarea lucrarii fiind de aprox. 5 milioane lei pentru fiecare strada. Strada Siretului
are si alunecarea de teren catre B-dul Carol I, care trebuie rezolvata.

-la Cap.84.02 - Transporturi:

-reparatii si reabilitare str.Bobilna, diminuarea sumei de la 3 mii lei, la
2,206 mii lei, aceasta fiind valoarea finala dupa receptia strazii;

-reparatii si reabilitare Calea Doftanei, diminuarea sumei de la 632 mii

lei, la 570 mii lei.
Pentru Calea Doftanei exista doua actiuni in instanta, promovate de catre eel

care a pierdut licitatia si care doreste sa-si sustina punctul de vedere. Trebuie mers in
instanta si sa se apere punctul de vedere sustinut de CNSC, motiv pentru care
lucrarea nu poate fi inceputa in acest moment. Lucrarea va incepe cand actiunea in
judecata va fi finalizata si cand se va putea intocmi contractul cu firma care a
castigat licitatia.
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In continuare, dl.Primar prezinta ordonatorii tertiari de credite care au solicitat
rectificare bugetara si care sunt mentionati in referatul de aprobare.

Reaminteste faptul ca a propus o modificare la proiectul de hotarare in loc de
str.Podului sa se mentioneze str.Parcului, in legatura cu amenajarea platformelor
celor 3 locatii.

Dl.Ionita si d-na Lupu aduc la cunostinta Consiliului local ca nu vor participa
la vot.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este respins cu 9 voturi pentru (dl.Pitigoi, d-na Albu, dl.Bondoc, d-na Clinciu,
dl.Enache, dl.Cercel, dl.Fratila, d-ra Topala, dl.Cojocaru) si 6 abtineri (d-na Frincu,
dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Dragomir, dl.Duran). Dl.consilier Dochia
nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului de hotarare.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico - economici (faza DALI),
actualizati si a bugetului actualizat, pentru realizarea obiectivului de investi^ii
"Cresterea eficientei energetice in Liceul Tehnologic Constantin Istrati", Cod

SMIS 118133.
I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui Primar - Tiseanu

Horia Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.
Fata de cele mentionate in referatul de aprobare, dl.primar mai precizeaza ca

valoarea eligibila este mare, dar participand la o sedinta a Comitetului Director al
Asociatiei Municipiilor, in urma cu doua saptamani, un secretar de stat din
Ministerul fondurilor europene i-a asigurat ca se discuta cu Comisia Europeana
pentru ca la aceste proiecte care sunt semnate (al caror deviz trebuie modificat
aplicand Ordonanta nr.114), cheltuielile sa fie cuprinse in cheltuielile eligibile.
Consiliul local aproba indicatorii tehnico-economici cu o crestere de cheltuieli
neeligibile urmand ca ulterior sa creasca partea de eligibile si o parte din cheltuielile
neeligibile sa fie transferate.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru). Dl.consilier Dochia nu a
fost prezent la deliberarea si votarea proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investi^ii "Automate de
taxare parcare".

la cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca avantajele unei parcari cu automate sunt prezentate in
referatul de aprobare. Avand in vedere cele expuse in referat propune aprobarea
documentatiei tehnico-economice si aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Dl.consilier Dochia este prezent la lucrarile sedintei.
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.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

modiflcarea si completarea nr.crt.314, 511 si 735 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr.62
din 29 mai 2019 privind aprobarea Organigrameisi a Statuhii^-dpJjunctii al
Spitalului Municipal Campina.orig^aiul aflat la nd
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I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui Primar Tiseanu
Horia Laurentiu, 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.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea nr.crt.196 si 214 din Anexa nr.2 la II.C.L. nr.61 din
29 mai 2019 privind aprobarea Organigramei i a Statului de func{ii al
Spitalului de Psihiatrie Voila.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui Primar Tiseanu
Horia Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

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

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea pct.4 din Anexa nr.l la H.C.L. nr.106/29 august
2019 privind numirea reprezentanlilor Consiliului local al Municipiului
Campina in Consiliile de administra^e i in Comisiile pentru evaluarea i
asigurarea calita^ii din unita{ile de inva^amant preuniversitar din Municipiul
Campina pentru anul scolar 2019 - 2020.

la cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca din Consiliul de administratie fac parte
dl.Enache si d-na Albu. Mai trebuie facuta o propunere.

Dl.Enache propune ca d-na Petrovici Mihaela sa faca parte din Consiliul de
administratie al Liceului Tehnologic Energetic.

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Enache, aceasta fiind aprobata cu
18 voturi pentru.

D-na secretar Moldoveanu se adreseaza d-lui Petrescu intrebandu-1 cum a
votat.

Dl.Petrescu precizeaza ca voteaza pana la sfarsitul sedintei cu "da".
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu

unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

aprobarea asocierii Municipiului Campina cu S.C. Fibec Holding S.R.L.
Campina, in vederea intocmirii Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de
investitii "Construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire,
racordare la utilitati, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace
publicitare si organizare de santier", pe imobilul - teren cu Nr.Cadastral 23045,
inscris in Cartea Funciara, en Nr.23045, situat in Municipiul Campina, str.R.P.
Hasdeu, nr.91.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea
teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

Presedintele sedintei precizeaza ca avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local sunt favorabile pentru toate proiectele.

la cuvantul d-na consilier Clinciu, care prezinta referatul de aprobare.
De asemenea, mentioneaza ca anexa la proiectul de hotarare este toata
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Dumneaei considera ca este o oportunitate foarte buna pentru oras, construirea unui

centru comercial in zona respectiva, care sa deserveasca nordul orasului.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru si o abtinere (d-na consilier Albu).

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, in suprafata
utila de 37,92 m.p. a cotei comune indiviza de 4,64% din suprafata de folosinta
comuna a imobilului si a terenului aferent locuintei, in suprafata de 11,05 m.p.,
situat in Municipiul Campina, Aleea Rozelor, nr.5A, bl.6, et.4, ap.17,
Nr.Cadastral/CF 20366-C1-U11, catre dl.Dima Victor, domiciliat in Municipiul
Campina, Aleea Rozelor, nr.5A, bl.6, et.4, ap.17.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-na consilier Petrovici
Mihaela, care precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de
completat.

D-na Albu mentioneaza ca in Codul administrativ se vorbeste de valoarea de
inventar si valoarea de evaluare. La acest proiect de hotarare nu exista valoarea de
inventar. fntreaba daca este mai mica sau mai mare. Apartamentul trebuie vandut la

cea mai mare valoare.

Dl.Olarasu precizeaza ca este scris in referatul de aprobare. Pretul din raportul
de evaluare, intocmit de evaluator autorizat, este de 14.555 euro (fara TV A). Pretul
din contabilitate este echivalentul a 20.000 euro. Apartamentul se vinde la pretul eel
mai mare. De asemenea, face cunoscut faptul ca la trei ani se intocmeste un raport de
evaluare al bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului.
Raportul avut in vedere este eel incheiat la data de 31 decembrie 2018.

D-na Albu este nedumerita, pentru ca daca se citeste proiectul de hotarare nu o
sa se inteleaga niciodata ca valoarea de inventar este cea din raportul de evaluare. Ca
sa se vanda orice imobil trebuie intocmit un raport de evaluare. Un om oarecare nu
stie ca nu este vorba de un raport de evaluare si raportul din 2018 se refera la
valoarea de inventar.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca in raportul de specialitate al
Directiei economice se precizeaza care este valoarea de inventar.

Antevorbitorul spune ca nu se aproba raportul de specialitate, ci proiectul de
hotarare.

D-na Moldoveanu considera ca pe baza observatiilor d-nei Albu ar trebui sa se
completeze art.2 din proiectul de hotarare.

D-na Albu propune urmatorul amendament: se aproba pretul de vanzare (...),
respectiv 98.532 lei (fara TV A), care reprezinta valoarea de inventar, stabilita
conform Raportului dc evaluare (...).

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
amendamentul propus de d-na Albu. 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.9) este proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
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suprafata de 402,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Muncii, f.nr., Tarla
83, Parccla A 398.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, finan^e,
programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

In numele comisiei ia cuvantul d-na consilier Albu care mentioneaza ca fata
de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat.

Dl.Ionita se refera la schita anexa la proiect, precizand ca pe partea stanga a
planului observa un dreptunghi, cu un "x" in mijloc. intreaba daca aceea este o

constructie.

Dl.Olarasu mentioneaza ca este o constructie cu caracter provizoriu.

Antevorbitorul a inteles ca se doreste infiintarea unei livezi. Cand a vazut ca
este o constructie pe livada, nu a inteles care este scopul.

D-na Albu spune ca deocamdata proiectul se refera la atestarea in domeniul
privat a terenului respectiv.

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

Punctul nr.10 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 980,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Muncii, f.nr., Tarla
83, Parcela A 398.

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

Ia cuvantul d-na consilier Lupu, care precizeaza ca fata de referatul de
aprobare prezentat nu are nimic de adaugat.

Dl.Ionita adreseaza aceeasi intrebare, in sensul ca pe teren sunt 5 constructii.
D-na Albu precizeaza ca sunt doar niste "polate", cu acoperis si stalpi.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune

la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.ll) este proiect de hotarare privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Detaliere conditii de amplasare -
construire asezamant social (St=740,00 m.p.)", pe teren situat in Municipiul
Campina, str.Orizontului, nr.lB, beneficiar Parohia "Sf.Mc.Dimitrie".

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea
teritoriului, urbanism, ecologie i protec(ia mediului.

In numele comisiei ia cuvantul d-na consilier Clinciu, care prezinta referatul
de aprobare si fata de cele mentionate in referat nu are nimic de adaugat.

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.12 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Detaliere conditii de
amplasare - desfiintare rampa metalica C4 si construire hala metalica si atelier
de sudura (St=22.174,00 m.p.)", pe teren situat in Municipiul Campina,
str.Orizontului, nr.2A, beneficiar S.C. Weatherford Atlas Gip S.A.
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Initiatorii proiectului de hotarare suiit membrii Comisiei amenajarea
teritoriului, urbanism, ecologic i protcc^ia mcdiului.

la cuvantul d-na consilier Clinciu care spune ca fata de cele prezentate in
referatul de aprobare nu are nimic de adaugat.

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.13) este proiect de hotarare privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Detaliere conditii de amplasare -
desfiintare partiala, extindere si etajare locuinta, sehimbare destinatie parter
din locuinta in spatiu comercial, desfiintare anexa, construire anexa P
(St=530,00 m.p.)", pe teren situat in Municipiul Campina, str.l Mai, nr.24,
beneficiari dl.Ponea Gheorghe si d-na Ponea Viorica.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea
teritoriului, urbanism, ecologie i protec^ia mediului.

la cuvantul d-na consilier Clinciu, care precizeaza ca nu are nimic de adaugat
fata de referatul de aprobare prezentat.

Dl.Ionita mentioneaza ca nu a inteles nimic din schita anexa la proiectul de
hotarare. Ar trebui sa se faca scanarile color.

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

Ultimul punct (nr.14) de pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.

Dl.consilier Petrescu face cunoscut faptul ca in sala este dl.Pavel, care doreste
sa ia cuvantul referitor la Grupul Sportiv Scolar.

Presedintele sedintei mentioneaza ca o sa-i dea cuvantul d-lui Pavel, dar sa
aiba sistematizata interventia, pentru a o prezenta in 2 minute.

Dl.consilier Enache aduce la cunostinta faptul ca in oras, in ultimul timp s-au
executat lucrari de asfaltare. Una dintre strazile care s-a asfaltat este Fratii Golesti,
dar cetatenii de pe str.Ion Campineanu se asteptau sa fie asfaltata si strada lor.

Intreaba cine se ocupa de aceste asfaltari, sa nu creada lumea ca este campanie
electorala.

Raspunde dl.consilier Pitigoi, care precizeaza ca asfaltarile pe strazile Fratii
Golesti, Dreptatii si 1 Decembrie s-au facut de catre cei de la Distrigaz, care au
inlocuit integral conductele de gaze si au deteriorat, conform HCL nr.l 11, mai mult
de 10 m, pe ambele benzi de circula^e, avand obligativitatea de a reface tronsoanele
pe ambele benzi.

S-a stabilit ca anul viitor sa se modernizeze str.Ion Campineanu, care
inseamna asfaltari, refacere trotuare pe partea dreapta de coborare, cu o esplanada
pietonala, cu vedere catre Lacul Curiacul.

Antevorbitorul intreaba daca exista un proiect, daca poate fi vazut si de
domnii consilieri.

Dl.Pitigoi precizeaza ca proiectul este in faza in care se mai poate adauga
diferite aspecte. O sa existe pista pietonala si pista pentru bicilisti. Dl.Enache poate
veni la d-na director Eliza Oprescu sa vada conceptul, daca are ceva de adaugat inca
se mai poate completa.

Dl.Dragomir intreaba daca pe str.Ion Campineanu nu se introduce canalizare.
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Antcvorbitorul mcntioncaza ca lucrarea de canalizare este realizata de anul
trecut, nu a intrat sub incidenta retelei de gaze.

Dl.Enache precizeaza ca exista canalizare numai la 13 case.
Dl.consilier Dragomir spune ca este canalizare numai pana la Amana Inn si

trebuie realizata canalizare in jos, pentru ca o sa fie statie de pompare la intersectia
cu str.Plevnei.

Dl.Enache reaminteste ca potrivit fostului proiect de canalizare sunt niste
tronsoane care nu au fost in proiect. Unul este pe str.Ion Campineanu si unul pe
str.Slt. Erou Bogdan Vasile.

Dl.primar precizeaza ca domnii consilieri pot vedea si str.Ion Creanga, unde
s-a asfaltat o banda de circulatie, tot in urma aceluiasi tip de reparatii. Pe masura ce
se lucreaza vor fi mai multe strazi cu asfaltare pe o banda si chiar pe doua benzi daca
se intampla sa fie schimbata o retea de utilitati.

In ceea ce priveste proiectul de hotarare referitor la bugetul local care a fost
respins, este o urgenta mare de aprobare a proiectului, motiv pentru care propune
organizarea unei sedinte extraordinare de indata, proiectul ordinii de zi, avand inscris
un punct unic - aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019.

Urgenta este de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care au fost
introdusi in hotararile ulterioare (proiect cu fonduri europene pentru automate de
taxare). Daca nu se aproba rectificarea de buget nu se poate continua cu cele doua
lucrari.

De asemenea, este vorba si de salubritate, pentru ca, asa cum se stie, nu sunt

finantate toate utilitatile pana la sfarsitul anului, pentru ca se ia o marja de manevra
pentru realizarea unor investitii, iar pe masura ce investitiile nu se realizeaza din
diferite motive, banii sunt dusi catre salubritate si iluminat. Cheltuielile pentru
iluminat nu sunt foarte mari, dar importante, pentru ca vin sarbatorile de iarna si
trebuie cuplate foarte bine instalatiile de iluminat pentru sarbatori.

Mai sunt cheltuieli propuse pentru dezvoltare publica, pentru scoli (Liceul
Tehnologic Energetic), pentru Spitalul de Psihiatrie Voila - cheltuieli de intretinere
(nu stie cum au organizat bugetul cu Casa de Asigurari de Sanatate) - fiind vorba de
suma de 150 mii lei.

Pentru motivele mentionate propune Consiliului local convocarea unei
sedintei extraordinare de indata, cu un punct unic pe ordinea de zi.

Dl.Pavel aduce la cunostinta domnilor consilieri ca pe data de 19 octombrie
a.c. s-a organizat la Campina competitia de nivel national pentru atletism, sub
denumirea "Cupa sperantelor olimpice" - "Memorialul Luca Henegar" la atletism.
Finantarea competitiei s-a facut din mai multe surse, respectiv cea a primariei - 3
mii lei, de la Consiliul Judetean si de la ceilalti parteneri care i-au sustinut in
realizarea competitiei.

Avand in vedere ca fondurile de la primarie au fost greu de accesat pentru
desfasurarea si organizarea competitiei, cele mai mari cheltuieli au fost facute de la
sponsori. Pe final, au hotarat ca numai plata arbitrilor sa se faca din fondurile
primariei si o parte din micile cheltuieli - diplome si altele.

Conducerea Casei Tineretului a precizat ca nu poate sa plateasca
indemnizatiile arbitrilor (desii au fost incheiate contracte cu fiecare arbitru) si sa
vireze banii pe fiecare personal. Au fost premiati cu bani cash 48 de sportivi, iar
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Preedinte de edina,Secretarul Municipiului
Consider,^Campina,

dl.Cercel Lupian Adrianjr.MoIdovdarfu Elena

^Intocmit,
ec.Balan Lavinia

cheltuielile cu concursul s-au ridicat la 8 mii lei si a necesitat foarte multa organizare
pentru sus^inerea competi^ion

Doreste sa poata fi platiti arbitrii (13 arbitri). Din partea Federatiei Romane -
au fost 6 arbitri ofieiali, iar pana la 13 au fost completati cu profesorii din localitate
care au dreptul la arbitraj.

Multumeste Consiliului local si primariei pentru sprijinul acordat si pentru
amenajarea bazei sportive care a fost omologata de catre Federatia Romana de
Atletism pentru desfasurarea competitiei.

Observatorul din partea Federatiei a promis ca va organiza la Campina, la
baza sportiva, un cantonament de pregatire pentru sportivii olimpici juniori, in
primavara anului urmator.

Dl.Primar precizeaza ca suma era cuprinsa in lista de manifestari la capitolul
Casei Tineretului, dar in regulamentul propus de aceasta nu a aparut acest tip de
cheltuiala (unde apar cheltuielile care trebuie fucute din fondurile primariei), cu
ocazia acestor manifestari.

Propune ca domnii consilieri sa fie de acord cu includerea in regulament a
cheltuielilor privind arbitrii (serviciul contabilitate a respectat legea). Trebuie
prevazuta de la inceput tipul de cheltuiala in regulament, pentru ca ea sa poata fii
platita de catre contabilitate sau virate fondurile spre Casa Tineretului de catre
contabilitate.

Dl.Ionita propune initierea unui proiect de hotarare, pe comisie, pentru ca
altfel se amana cu inca o luna.

In aceste conditii, dl.Primar propune pentru sedinta extraordinara de indata si
includerea unui punct privind modificarea Regulamentului la manifestarea cultural
sportiva discutata.

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

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




