
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPrNA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 28 noiembrie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr.731/22 noiembrie
2019 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin$ei au fost conduse de dl.consilier Candea Costantin, la ele fiind
prezen{i toti membrii Consiliului local (19 consilieri).

La lucrarile acestei $edinte au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
dl.Olara$u Laurentiu - consilierjuridic in cadrul Aparatului permanent al Consiliului
local, d-na Tudorache Alice - Director economic, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu
impo'zite si taxe, d-na Pulez Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate,
dl.Crijanovschi Grigore - sefServiciu A.D.P.P., d-na Caliman Didona - Arhitect sef,
d-na Voicu Monica - $efServiciu juridic, d-na Hoitan Daniela - consilier m cadrul
Compartimentului programe fmantare, relatii internationale, protocol, d-na Bumbacea
Ioana - consilier Cabinet Primar, dl.Badulescu Remus - administrator public al
Municipiului Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum sJ locuitori ai
Municipiului.

Inainte de a se trece la discutarea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi,
dl.Candea cere permisiunea de a se inmana elevilor diplomele de premii ale
Municipiului Campina. Conform H.C.L. nr.l33/26 septembrie 2019 vor fi acordate
diplome beneficiarilor "Premiilor Municipiului Campina" unui numar de 23 elevi.

D-ra Bumbacea Ioana nominalizeaza elevii de la Colegiul National "Nicolae
Grigorescu", Colegiul Tehnic Forestier, Liceul Tehnologic Energetic si Liceul
Tehnologic "C.I.Istrati", iar dl. Candea le inmaneaza diplomele.

Dl.Candea precizeaza ca, chiar daca premiile reprezinta putin fata de efortul
depus de elevi pentru a obtine rezultate foarte bune, totusi, ele reprezinta mcrederea si
respectul acordat de comunitatea campineana.

Dl.Primar Ti felicita pe elevi pentru performantele lor, pe profesorii care s-au
ocupat de pregatirea lor si pe parintii care au fost alaturi de ei.

In continuare, 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 sedintei
ordinare desfasurata in data de 31 octombrie 2019). Intreaba daca sunt obiectiuni,
propuneri de modificari, completari. Cu 17 votur pentru. procesul-verbal este

Se certificl prezenta copie fiind conformS cu
originaiulaflatbnoi



aprobat. D-nii consilieri Duran Andrei si Cojocaru Mihail - Gabriel nu au fost
prezenti cand s-a supus la vot procesul - verbal.

De asemenea, supune la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare a
Consiliului local, convocata de indata, desfasurata in data de 31 octombrie 2019. Cu
17 voturi pentru, procesul-verbal este aprobat. D-nii consilieri Duran Andrei si
Cojocaru Mihail - Gabriel nu au fost prezenti cand s-a supus la vot procesul - verbal.

Dl.Candea precizeaza faptul ca, proiectul ordinii de zi cuprinde un numar de
24 de puncte, din care: 23 proiecte de hotarare si punctul intrebari, interpelari,
diverse.

Dl.Primar propune introducerea in proiectul ordinii de zi a proiectului de
hotarare pentru aprobarea suspendarii aplicarii H.C.L. nr.lll/2019 privind aprobarea
tarifelor utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L.,
pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

Dl.Candea propune ca proiectul de hotarare sa fie discutat la pct.24, iar punctul
privind intrebari, interpelari, diverse sa devina punctul 25.

Se supune la vot propunerea d-lui Primar si este aprobata cu unanimitate de
voturi (17 voturi pentru). D-nii consilieri Duran Andrei si Cojocaru Mihail - Gabriel
nu au fost prezenti cand s-a supus la vot propunerea d-lui Primar.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarea adusa, acesta fiind
aprobat cu 17 voturi pentru. D-nii consilieri Duran Andrei si Cojocaru Mihail -
Gabriel nu au fost prezenti cand s-a supus la vot proiectul ordinii de zi.

Se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi - proiect de
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al MunicipiuIui Campina
si aprobarea rectificarii bugeteIor ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2019.

Presedintele sedintei face cunoscut faptul ca avizele comisiilor de specialitate
la proiectele de hotarare de pe ordinea de zi sunt favorabile.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care propune modificarea referatului de aprobare, in sensul ca: se modifica
prevederile bugetare prin suplimentarea veniturilor in suma de 553,03 mii lei, cu
suma de 23,00 mii lei, rezultand suma de 576,03 mii lei, la indicatorii prevazuti in
referatul de aprobare.

In continuare, prezinta prevederile bugetare la sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare.

De asemenea, propune suplimentarea cheltuielor:
- la Cap.70.06 - Iluminat public, propune suma de 6,50 mii lei pentru pavazare

ornamente de sarbatori (Parcul fost Soldat);
- realocarea sumei de 15,00 mii lei de la obiectivul de investitii "Reparatie si

reabilitare Calea Doftanei" - Cap.84.03 - Strazi, la obiectivul de investitii "Reducerea
emisiilor de carbon in zonele urbane bazata de planurile de mobilitate urbana" -
Cap.74.02 - Protectia mediului.

Pentru suma de 16,50 mii lei se suplimenteaza bugetul Colegiului Tehnic
Forestier pentru acordarea burselor si se introduce un nou articol la proiectul de
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al MunicipiuIui Campina si
aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor tertiari de credite (Anexele nr.l8A si
18B).
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
cu amendamentele prezentate de dl.Primar si este adoptat cu 13 voturi pentru si
2 abtineri (dl.Dragomir si dl.Candea).

D-na consilier Lupu Livia - Rodica si dl.consilier Ionita Daniel nu au votat, iar
d-nii consilieri Duran Andrei si Cojocaru Mihail - Gabriel nu au fost prezent'i la
deliberarea si votarea proiectului de hotarare.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
contului de execu$ie pe trimestru III, al bugeteIor MunicipiuIui Campina si a
contului de execu{ie al bugetelor ordonatorilor terfiari de credite, pe anul 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.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 15 voturi pentru. (Nu au participat la vot d-na consilier Lupu Livia
- Rodica si dl.consilier Ionita Daniel, iar d-nii consilieri Duran Andrei si Cojocaru
Mihail - Gabriel nu au fost prezenti la deliberarea si votarea proiectului dehotarare).

UrmatoruI punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea H.C.L. nr.90 din 25.07.2019 privind aprobarea bugetuIui actualizat
aI proiectului aferent Contractului de fmantare nr. 3143 din 25 septembrie 2018
si a cheltuielilor aferente, rezuItate m urma eIaborarii PT-uIui, pentru reaLizarea
obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice m cladiriIe rezidentiale
din MunicipiuI Campina", Cod SMIS 126177.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu pentru a prezenta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru). (D-nii consilieri Duran
Andrei si Cojocaru Mihail - Gabriel nu au fost prezenti la deliberarea si votarea
proiectului de hotarare).

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
implementarii de catre MunicipiuI Campina a Proiectului "WiFi4EU
Promovarea conectivitatii la internet m comunitatiIe Iocale", conform Acordului
de Grant mcheiat prin mecanismul interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU
nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/017287-041192.

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

Ia cuvantul dl.Ionita care multumeste d-lui Primar, d-lui Viceprimar care au
fost de acord sa se demareze discutia pentru acest proiect si d-lui Furis Adrian care s-
a implicat foarte mult.

^

In continuare, dl.Ionita 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 (17 voturi pentru). (D-nii consilieri Duran
Andrei si Cojocaru Mihail - Gabriel nu au fost prezenti la deliberarea si votarea
proiectului de hotarare).

Urmatorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea organigramei si a statului de funcfii al Aparatului de specialitate al
Pnmarului MunicipiuIui Campina, precum si cele ale
personalitate juridica mfiintate de Consiliul Local.
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Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar Tiseanu Horia - Laurentiu,
caruia i se da cuvantul pentru a prezenta referatul de aprobare.

Fata de cele mentionate in referatul de aprobare, dl.Primar precizeaza ca in
cadrul Oficiului de transport, avize trebuie sa existe doua persoane. Acest oficiu
functiona fara sa aiba o activitate corespunzatoare, motiv pentru care va fi transferat
la Serviciul ADPP, care are in subordine "Compartimentul monitorizarea serviciilor
publice". Angajatii din acest compartiment se vor ocupa si de transportul public.

Dl.consilier Cojocaru este prezent la lucrarile sedintei Consiliului local. Astfel
suntprezenti 18 consilieri locali.

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

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62 din 29 mai 2019 privind
aprobarea Organigramei si a StatuIui de func{ii al SpitaIului Municipal
Campina.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, dl.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 (17 voturi pentru).

Dl.Duran este prezent la lucrarile sedintei Consiliului local. Astfel sunt prezenti
la lucrarile sedintei toti membrii Consiliului local.

Urmatorul punct (nr.7) este proiect de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului local m Comisia de concurs/examen, respectiv m
comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul/examenul organizat in
vederea ocuparii functiei vacante de director medical, functie specifica
comitetului director, la SpitaIul Municipal Campina.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnii consilieri
fac propuneri pentru reprezentantii Consiliului local in Comisia de concurs/examen
pentru functia vacanta de director medical:

- pentru comisia de concurs:
- dl.Fratila ii propune pe dl.consilier Enache Dragomir si dl.dr.Nica Dan.

Avand in vedere ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea
d-lui Fratila, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

- pentru comisia de solutionare a contestatiilor:
- dl.Fratila le propune pe d-nele consilier Clinciu Monica si Albu Elena.

Avand in vedere ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea
d-lui Fratila, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Comisiile de examinare la
concursurile organizate pentru ocuparea functiilor vacairie de medic $ef Sectie
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Obstetrica Ginecologie, medic $ef Sectie Anestezie Terapie Intensiva, medic Sef
Compartiment Primiri Urgente Ia SpitaluI MunicipaI Campina.

Dl.Primar, in calitate de initiator al proiectului de hotarare, precizeaza ca nu are
nimic de adaugat fata de referatul de aprobare.

Se fac propuneri pentru Comisia de examinare la concursul pentru functia de
medic sefSectie obstetrica ginecologie:

- dl.Panescu o propune pe d-na dr.Petrovici Mihaela.
Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui

Panescu, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).
Se fac propuneri pentru Comisia de examinare la concursul pentru functia de

medic sef Sectie anestezie terapie intensiva:
- dl.consilier Pitigoi il propune pe dl.Panescu Robert - Catalin.

Avand in vedere ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea
d-lui consilier Pitigoi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (19 voturi
pentru).

Se fac propuneri pentru Comisia de examinare la concursul pentru functia de
medic sefSectie Compartiment Primiri Urgente:

- dl.Panescu o propune pe d-na Clinciu Monica.
Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea d-lui

consilier Panescu, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu

unanimitate de voturi (19 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.9) este proiect de hotarare privind aprobarea

criteriilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat pentru anul
2020.

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

De asemenea, mentioneaza ca dumnealui a prezentat in anexa proiectului de
hotarare criteriile de ierarhizare pentru punctaj, intrucat comisia sociala nu a dorit sa
propuna criteriile.

Pentru Caminul Energetic s-au facut 28 de repartitii de pe lista existenta pe
anul 2019, aprobata de Consiliul local in luna noiembrie 2018. Sunt 4 apartamente si
24 de garsoniere, acestea fiind amenajate, iar in cursul lunii decembrie urmand sa se
distribuie cheile. Repartitia s-a facut in ordinea listei aprobate de Consiliul local
pentru ca locatarii sa-si incheie contractele de alimentare cu energie electrica.

Criteriile de ierarhizare corespund noilor niveluri de venituri ale persoanelor
care au venitul minim/economie si modificarile s-au facut in primul rand la punctul 4
din Anexa la proiectul de hotarare - venitul mediu net lunar/membru de familie.

Asa cum au fost si vechile criterii, veniturile nu trebuie sa fie foarte mari
(atunci se considera ca o familie poate sa inchirieze de pe piata libera o locuinta), dar
nici foarte mici, pentru ca familia sa poata sa-si plateasca chiria si intretinerea.

Mai sunt mici modificari legate de persoanele care implinesc 18 ani si provin
din case de ocrotire sociala ^unctul 1 din Anexa la proiectul de hotarare). In rest,
punctajele sunt aceleasi cu cele aprobate in anul 2015.
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Dl.Candea mentioneaza faptul ca, membrii comisiei au studiat si au facut
propuneri la criterii si au ajuns la concluzia ca aceste criterii trebuiesc aplicate
incepand cu anul 2020.

Dl.Ionita se refera la punctul 6 din Anexa - Situatii locative sau sociale
deosebite, intreband daca la "beneficiari ai Legii nr.341/2004 (revolutionari)",
trebuiau 15 puncte sau 25 de puncte?

Dl.Primar afirma ca este bine 15 puncte. Familiile monoparentale sunt cele
care au cel mai mare punctaj.

D-na consilier Lupu se refera la pct.4 din Anexa - Venitul mediu net
lunar/membru de familie, precizand ca este o greseala, in sensul ca nu pot lua 30 de
puncte cei care au venituri mai mari (800-600 RON), iar cel care are intre 400-300
RON sa primeasca 5 puncte.

Dl.Primar mentioneaza ca locuintele nu sunt sociale, ci sunt locuinte din fondul
locativ de stat.

Locuintele sociale constituie o categorie diferita de locuinte pentru care
primaria trebuie sa plateasca pana la 95% din chirie.

Chiriile in Caminul Energetic fiind pana intr-o 100 lei, a considerat ca fiecare
familie poata sa plateasca chiria (nu trebuie subventionata de primarie). In general, in
Municipiul Campina nu sunt locuinte sociale. A spus mai devreme ca este normal ca
cei cu venituri mai mari sa aiba un punctaj mai mare pentru ca trebuie sa-si plateasca
chiria si intretinerea (in timpul iernii, consumul de gaze va duce la facturi mai mari;
800 lei/membru de familie nu inseamna foarte mult).

Dl.Candea a inteles ca cei cu venituri mai mari prezinta o garantie mai mare ca
vor putea plati chiria si intretinerea. Acest punctaj a fost si in criteriile anterioare.

Dl.Petrescu considera ca exista o problema: peste 20 de apartamente vor fi date
in folosinta, dar se cunoaste ca blocul nu este cuplat la canalizare si sunt probleme.
Ce se poate spune despre acest lucru?

Dl.Primar mentioneaza ca in zona situatia este destul de complicata, in sensul
ca, anterior exista o canalizare menajera care mergea catre raul Prahova (era un bazin
peste DN1 unde se facea epurarea apei).

Pentru a se evita orice scurgere de acest gen in raul Prahova s-a realizat o fosa
septica, situata in curtea caminului, de o capacitate destul de mare si care trebuie
golita in momentul in care se umple. Se spera, ca in termenul cel mai scurt, societatea
care a castigat licitatia de finalizare a proiectului pentru realizarea canalizarii, sa
mearga in cartier si sa realizeze canalizarea pe str.Slt.Erou Oprescu Adrian, str.
Podului, str.Dr.Victor Babes, s.a.m.d. In momentul in care se va realiza canalizarea
toate apele menajere vor merge catre str.Schelelor. Atunci se varezolva problema.

Dl.Candea precizeaza ca in proiectul de hotarare, la art.l, se mentioneaza ca se
aproba criteriile pentru anul 2020.

La art.2 se mentioneaza ca, cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza
valabilitatea H.C.L. nr.ll3/29 octombrie 2015.

In concluzie, pentru luna decembrie nu exista criterii, daca sunt aplicate din
anul 2020. Pentru acest motiv propune urmatorul amendament: "Prezenta hotarare
intra in vigoare cu data de 1 ianuarie 2020, data la care isi inceteaza valabilitatea
H.C.L. nr.ll3/29 octombrie 2015 privind aprobarea lcritertitor' dt iLparlimiu a
locuintelor d in fondu l locativ de stat". | * ^ *



Se supune la vot propunerea d-lui Candea si este aprobata cu 19 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotarare, m ansamblul sau si este adoptat cu

unanimitate de voturi (19 voturi pentru).
PunctuI nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

modiflcarea si completarea AnexeIor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.l24/26 septembrie
2019, modificata si completata prin H.C.L. nr.l49/31 oct.2019 referitoare la
alocarea unor sume de bani pentru sus(inerea fmanciara a unor manifestari
culturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul local, in anul
2019.

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

Ia cuvantul dl.Fratila care prezinta referatul de aprobare si propune un
amendament: suplimentarea sumei de 736.000 lei, de la Cap.67.02. "Cultura,
recreere, religie", pentru sus$inerea fmanciara a unor manifestari culturale, artistice,
sportive si educative, organizate de Consiliul local, in anul 2019, cu suma de 1.607
lei, prin realocare de sume intre alineate in cadrul bugetului alocat Casei Municipale
de Cultura "Geo Bogza.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
propunerea d-lui Fratila si este aprobata cu 18 voturi pentru. Dl.consilier Ionita
Daniel nu a participat la vot.

Se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau si este adoptat cu 18
voturi pentru. Dl.consilier Ionita Daniel nu a participat la votarea proiectului de
hotarare.

Urmatorul punct nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii fara licita{ie publica a terenului apartinand domeniuIui
privat, in suprafata de 289,00 m.p., aferent locuintei, situat in Municipiul
Campina, str.Siret, nr.49, Nr.CadastraMC.F.20114, prin exercitarea dreptului de
preem{iune de catre dl.Stoiculescu Valentin si dl.StoicuIescu Bogdan Stefan,
domiciliati in Bucuresti, str.Pridvorului, nr.23, bl.l8, sc.C, et.2, ap.39, sector 4.

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

Ia cuvantul d-na consilier Albu care precizeaza ca acest proiect de hotarare a
mai fost pe ordinea de zi si discutat, dar a fost respins la vot de doua ori. Vanzarea se
face la pretul din raportul de evaluare, asa cum s-a procedat pentru toate terenurile
locuintelor ANL de pe str.Siretului. Pretul din evaluare este mai mare decat pretul de
inventar.

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

PunctuI nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii fara licitafie publica a terenului apartinand domeniuIui
privat, in suprafata de 451,00 m.p., aferent locuintei, situat in Municipiul
Campina, str.Fabricii,f.nr., Nr.Cadastral/C.F.28185, prin exercitarea dreptului
de preemfiune de catre d-na Chivu Lucia, domiciliata in Campina, str.Fabricii,
nr.37.
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** ̂ Sra"s^discupi pe marginea proiectu,uide hotarare, se supune la vot

Teodoroiu, f.nr., avand destmatia de -*'"

pentru art.4, ca din comisia de evaluare sa faca parte

,rmatorii repre^ia, Coj-^-,^ ̂  _ ̂
- dl consilier Bondoc si dl.consilier Panescu - in cal,tate de supleanti.

Pentru cInumai sunt discujii pe marginea proiectului de hotMre, se supun la

vot amendamentele:

de pre,unsire cu acordu,

e ^ ^
110 euro/luna. Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru), amendamentul a fost

consilier Clinciu a ficut urmatoarele propuneri pentru art.4 din proiectul

de hotarare:
- dl.consilier Cercel $i dl.consilier Pitigoi -membrii-
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- dl.consilier Bondoc $i dl.consilier Panescu - supleanti. Cu unanimitate
de voturi (19 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

PunctuI nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea mchirierii prin licitafie pubIica a unui teren, in suprafata de 1.443,00
m.p., situat in Municipiul Campina, De 108, f.nr., Nr. cadastraMC.F.28423, in
vederea desfasurarii unor activitati agricole.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare - d-na consilier Albu, care
precizeaza ca terenul nu mai este inchiriat din anul 2018 (nu mai aduce venituri). A
propus acest proiect de hotarare prin care se aproba inchirierea prin licitatie publica a
terenului, in vederea desfasurarii unor activitati agricole.

Pentru alin.(3) al art.l propune ca termenul de inchiriere sa fie de 5 ani, iar
pentru art.2 (conform HCL prin care s-a aprobat taxele si impozitele locale, chiria
aprobata pentru un astfel de teren este de 0,26 lei/m.p./an (315 lei/an). Este un teren
destul de mare, de 1.443 m.p.

Propune ca pretul minim de pornire a licitatiei sa fie de 1 leu/m.p./an (1443
lei/an, 25 Euro/luna), deci echivalentul in lei a 25 euro/luna.

Dl.Petrescu mentioneaza ca nu stie cati cunosc terenul si cum este amplasat. Pe
acesta trebuie facute investitii destul de mari pentru ca este un teren mlastinos,
trebuie realizat un canal pentru apele pluviale. Este un teren degradat. Considera ca ar
trebui sa se tina cont de prima propunere - 0,26 lei/m.p./an.

Dl.consilier Pitigoi propune 0,5 lei/m.p./an.
Dl.consilier Enache face propuneri pentru Comisia de evaluare:

- dl.Cercel Lucian - Adrian si dl.Petrescu Ioan - membrii;
- dl.Enache Dragomir $i dl.Panescu Robert - Catalin - supleanti.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la
vot amendamentele:

- d-na Albu:
- termenul de inchiriere sa fie de 5 ani. Cu 18 voturi si o abtinere

(dl.Petrescu), amendamentul a fost aprobat.
- pre{ul minim de pornire a licita{iei sa fie echivalentul in lei a

25 euro/luna (1 leu/m.p./an). Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru),
amendamentul a fost aprobat.

- dl.Enache a propus ca din Comisia de evaluare sa faca parte:
- dl.Cercel Lucian - Adrian si dl.Petrescu Ioan - membrii;
- dl.Enache Dragomir si dl.Panescu Robert - Catalin - supleanti. Cu

unanimitate de voturi (19 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu

18 voturi pentru si o abtinere (dl.Candea).
Urmatorul punct (nr.l5) este proiect de hotarare privind atestarea

apartenentei la domeniul privat al MunicipiuIui Campina a terenuIui in
suprafata de 25,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.l Mai, nr.l8, TarIa
83, Parcela Cc 887.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, fmante,
programe fmantare 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.

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

Punctul nr.l6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala pentru
Locuinte, situat in Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.ll, bl.Ell, ap.5,
Nr.CadastraVCF 22164-C1-U19.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Clinciu Monica - Iozefina si
dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian.

Ia cuvantul d-na Clinciu care precizeaza ca este vorba de un proiect de hotarare
prin care un chirias a solicitat cumpararea apartamentului construit prin A.N.L. S-a
mtocmit un raport de evaluare prin care s-a stabilit valoarea apartamentului. Solicita
ca domnii consilieri sa fie de acord cu vanzarea respectivului apartament.

Dl.Dragomir precizeaza ca este de acord cu proiectele, dar intreaba cine vinde
apartamentele, ANL-ul sau Primaria?

Dl.Olarasu mentioneaza ca mcheierea actelor de vanzare cumparare se face de
catre Municipiul Campina, in calitate de administrator.

Antevorbitorul intreaba unde ajung banii.
Dl.Olarasu precizeaza ca de la blocurile E11-E13, 20% din valoare merge la

ANL, restul se face venit la bugetul local.
Dl.Dragomir se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu intreband cand devine

proprietar cel care cumpara apartamentul: cand se incheie actul de vanzare
cumparare? Considera ca este o greseala si pentru acest niotiv la art.l, alin.(2) din
proiectul de hotarare, nu trebuie mentionat perfectarea contractului de vanzare-
cumparare, ci un antecontract de vanzare cumparare. Spune aceste lucruri pentru ca
s-au facut acte pentru unele centralele termice, au fost facuti proprietari in momentul
vanzarii, iar banii nu au fost recuperati nici prin instanta. Se face un antecontract de
vanzare cumparare, conform alin.(2) la art.l, iar la art.4 - dobandirea dreptului de
proprietate asupra locuintei si a terenului aferent locuintei se va face dupa plata integrala.

De asemenea, intreaba daca se stie ce varsta are solicitantul.
Referitor la aceasta intrebare d-na secretar spune ca nu se stie varsta

solicitantului.
Antevorbitorul intreaba daca nu s-a stiut varsta solicitantului cum s-a putut sa

se aprobe creditarea apartamentului pe 25 de ani, daca solicitantul are 50 de ani. Nici
o banca nu face asa ceva.

Dumnealui propune perfectarea antecontractului de vanzare - cumparare.
Este de acord cu vanzarea apartamentelor, dar trebuie introdus un articol in

proiectul de hotarare in care sa se mentioneze ca daca nu plateste 10-12 luni,
antecontractul devine nul. Ce se intampla in momentul in care nu plateste, pentru ca
nu se face nicio mentiune, daca unul dintre ei moare, cine plateste rata.

In conditiile prezentate, nu este de acord cu proiectul (personal), trebuie sa fie
corect pentru toata lumea sau sa fie retras si la urmatoare
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Intreaba daca pentru cele patru centrale termice care s-au vandut, s-au mcasat
banii. In acest caz s-a incheiat actul de vanzare cumparare si cel care a cumparat a
refuzat sa mai plateasca.

Dl.Olarasu mentioneaza ca nu este prima vanzare de genul acesta. Cu cele
patru proiecte de hotarare se ajunge la vanzarea unui numar de 30 de apartamente din
aceste blocuri.

In contractul de vanzare - cumparare care contine clauze obligatorii din Legea
nr.l52/1998 privind infiintarea ANL, sunt prevazute ipoteci asupra apartamentelor,
astfel incat, daca proprietarul nu plateste 3 rate, contractul de vanzare cumparare se
reziliaza de drept, fara interventia instantei dejudecata.

Dl.Dragomir doreste sa se consemneze m procesul - verbal ce a mentionat
dl.Olarasu si atunci este in regula daca in contract se prevede o astfel de cauza.

Dl.Primar se gandea ca daca nu era prevazut in lege se putea mentiona in
proiectul de hotarare si clauza respectiva.

Dl.Dragomir este multumit de raspunsul primit si isi retrage propunerea.
D-na Albu intreaba daca banii incasati din vanzarea apartamentelor nu pot fi

folositi decat pentru construirea altor locuinte?
Raspunsul d-lui Olarasu este afirmativ.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la

vot si este adoptat cu 17 voturi pentru. (D-nii consilieri Duran Andrei si Fratila
Severius - Florin nu au fost prezenti cand s-a supus la vot proiectul de hotarare).

Urmatorul punct (nr.l7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala
pentru Locuinte, situat m Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.ll, bl.Ell, ap.8,
Nr.CadastratfCF 11006-C1-U8.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Clinciu Monica - Iozefma si
dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian.

Ia cuvantul d-na Clinciu care precizeaza ca este vorba de 4 proiecte de hotarare
succesive.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. (D-nii consilieri Duran Andrei si Fratila Severius
- Florin nu au fost prezenti cand s-a supus la vot proiectul de hotarare).

Punctul nr.l8 de pe ordinea de zi este proieet de hotarare privind
aprobarea vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala pentru
Locuinte, situat in Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.ll, bl.E13, ap.8,
Nr.CadastratfCF 11007-C1-U8.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Clinciu Monica - Iozefina si
dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian.

Ia cuvantul d-na Clinciu care precizeaza ca nu are nimic de adaugat fatel de
referatul de aprobare prezentat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. (D-nii consilieri Duran Andrei si Fratila Severius
- Florin nu au fost prezenti cand s-a supus la vot proiectul de hotarare).

Urmatorul punct (nr.l9) este proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala pentru Locuinte,

n
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situatin Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.ll, bl.E13, ap.l2, Nr.CadastraMCF
11007-C1-U12.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Clinciu Monica - Iozefma si
dl. consilier Pitigoi Ioan - Adrian.

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

Dl.Dochia intreaba daca termenul de 25 de ani tot legea il prevede.
Dl.Olarasu precizeaza ca pana la 25 de ani le permite legea. Cererile atasate la

proiectele de hotarare, forma scanata, sunt formulate pe 25 de ani.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. (D-nii consilieri Pitigoi Ioan - Adrian, Duran
Andrei si Fratila Severius - Florin nu au fost prezenti cand s-a supus la vot proiectul
de hotarare).

Punctul nr.20 este proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui
apartament construit prin Agentia NationaIa pentru Locuinte, situat in
Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.lD, bl.E6, ap.l, Nr.Cadastra^CF 25228-Cl-
U14.

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

Ia cuvantul d-na Clinciu care prezinta referatul de aprobare.
Fata de proiectul de hotarare prezentat de comisie, doreste sa propuna un

amendament, in sensul ca, la art.l, alin.(2) - Perfectarea contractului de vanzare -
cumparare intre Municipiul Campina si solicitant se va face in termen de 120 de zile
de la adoptarea prezentei hotarari (...).

A propus acest amendament pentru ca este vorba de credit ipotecar si avand in
vedere ca vin sarbatorile bancile vor avea program mai scurt, nu vor face dosare
pentru acordare de credite in perioada 20 decembrie - 7 ianuarie. Astfel, persoanele
care au solicitat cumpararea sa nu poata sa incheie contractele de credit. Acesta este
motivul pentru care solicita ca domnii consilieri sa fie de acord cu perfectarea
contractelor de vanzare - cumparare in termen de 120 de zile, de la adoptarea
prezentei hotarari. Pretul de vanzare a fost stabilit printr-un Raport de evaluare,
ulterior comparat cu valoarea de inventat a apartamentelor, astfel a fost luat in calcul
ca pret de vanzare, pretul cel mai mare dintre cele doua valori.

Dl.Primar doreste sa inteleaga situatia, precizand ca primele apartamente au
fost cumparate prin credit ipotecar, iar restul apartamentelor au fost date cu chirie.

D-na Clinciu precizeaza ca apartamentele inchiriate, in momentul in care se
vand trebuie vandute in aceleasi conditii ca celelalte.

Antevorbitorul mentioneaza ca celelalte apartamente sunt deja distribuite prin
credit ipotecar de catre ANL si nu se mai pune problema de a le vinde.

De asemenea, precizeaza ca acum s-a discutat despre apartamentele acordate
medicilor. Cand primaria a preluat apartamentele de la ANL s-a crezut ca au un regim
similar locuintelor de serviciu si se acorda medicilor care vin in Campina si au nevoie
de un apartament. Aceste apartamente nu aveau regimul unor locuinte de serviciu si
ca urmare sunt nevoiti sa le vanda. Chiriasii au facut solicitare si daca Consiliul local
nu doreste vanzarea lor, probabil o sa fie dat in judecata Consiliul local si sa castige
vanzarea lor. Este vorba de altfel de locuinte decat cele d<
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Pentru ca s-a pus problema locuintelor medicilor, acestea sunt necesare pentru
viitoarele familii de medici care vor veni in Campina. fn spital tot timpul este nevoie
de medici, dand ca exemplu conducerea celor 3 sectii, functia de director medical si
alte functii de medici care nu sunt acoperite. Spitalul isi desfasoara activitatea dar
este "intr-un regim de avarie".

Solicitarea managerului spitalului este de a se acorda niste locuinte de serviciu
medicilor care pot veni la spital.

Referitor la blocul de necesitate au avut loc multe incercari si discutii pentru a
se gasi o asociatie care sa doreasca consolidarea blocului afectat de cutremur.
Deocamdata nu s-a gasit. La blocul A6, scara A si B, au considerat din start ca nu
doresc consolidarea blocului, in conditiile legii, iar la scara C si D, in principiu au
spus ca sunt de acord, dar nu in conditiile impuse de primarie. Conditiile impuse sunt
ale Ordonantei nr.20, care trebuiesc respectate. Sunt mai multe lucruri care ii
nemultumesc pe cei care locuiesc acolo, cum ar fi faptul ca dupa ce locuintele se
consolideaza cu bani de la stat, se instituie o ipoteca pe 25 de ani fcentru cei care nu
platesc consolidarea). Daca cineva doreste sa vanda apartamentul, cel care cumpara
trebuie sa plateasca pretul reparatiei, care nu va fi foarte mare fcentru 2 camere,
orientativ, cu firma Consproiect ar fi 15.000 euro, reparatia).

Inca se mai cauta un bloc de locuinte pentru care se doreste sa se realizeze
consolidarea. Ramane totusi o speranta pentru un bloc de 4 etaje si atunci, propunerea
dumnealui (ii roaga pe domnii consilieri sa se gandeasca la acest lucru) este sa se
pastreze 12 apartamente pentru blocul de necesitate, iar pentru restul, in cursul lunii
decembrie trebuie schimbata destinatia in locuinte din fondul locativ de stat. Pentru
medici sa se pastreze 5 locuinte, sa fie transformate in locuinte de serviciu (ca sa nu
poata fi cumparate). Restul sa se dea cu chirie oricarei familii sau poate tinerilor sub
35 de ani. Blocul nu va mai fi gol pe timpul iernii, nu se vor mai cheltui bani cu
centralele care, chiar daca merg pe antiinghet consuma gaze si curent electric.

Daca domnii consilieri gasesc o alta solutie, sa spuna cum se poate face, daca
nu, in luna decembrie sau ianuarie dumnealui o sa propuna repartizarea locuintelor,
dupa noua lista care se va crea dupa aprobarea criteriilor.

D-na Clinciu precizeaza ca la Spitalul Campina exista un medic angajat la
Compartimentul de primiri urgente si care are nevoie de o locuinta. Este sosit de la
Tulcea, are doi copii si are nevoie de locuinta. Daca se gaseste o solutie ar fl bine sa
se gaseasca repede.

Referitor la proiectul de hotarare nr.20, doreste ca domnii consilieri sa spuna
daca amendamentul dumneaei cu privire la termenul de incheiere/perfectare a
contractelor de vanzare - cumparare ramane 120 de zile.

Dl.Dragomir intreaba cine sunt proprietarii celor patru apartamente si daca
ANL-ul le-a donat sau le-a dat in administrare.

Dl.Primar mentioneaza ca au fost date in administrare.
Antevorbitorul intreaba daca ANL-ul este proprietar de ce trebuie sa aprobe

Consiliul local vanzarea apartamentelor. Spune acest lucru pentru ca singura
problema pe care o are este pretul, pentru ca vecinii lor din acel bloc au dat mai mult
decat unu. Un bloc care este dat in folosinta de 3-4 ani sa se vanda cu 300 euro/m.p.?
Daca locuintele sunt ale ANL-ului, atunci sa le vanda acestia. Nu Consiliul local sa
aprobe vanzarea apartamentelor, pentru ca ANL-ul ^S8tert^fipHiebpHrfii^Dco^ftfecO'inde
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apartamentele fara aprobarea consilierilor, la ce pret doresc ei, ca sa nu spuna ca le-a
vandut Consiliul local din Campina, ieftin. Pretul pietei este undeva la 500 euro/m.p.,
iar apartamentele respective au fost evaluate la 300 euro/m.p.

Pentru motivele mentionate mai sus dumnealui nu voteaza niciunul dintre cele
patru proiecte de hotarare.

D-na Albu precizeaza ca oamenii au vrut sa cumpere apartamentele pentru ca
le-a spus ANL-ul ca au dreptul sa le cumpere. Dumneaei stie ca m Codul
administrativ se prevede ca, domnii consilieri stabilesc daca este oportun sau nu sa
vanda apartamentele. Acuni, Consiliul local a stabilit ca este oportun sa vanda
apartamentele.

Intervine dl.Olarasu care precizeaza ca Legea nr.l52/1998 nu da posibilitatea
de a se stabili oportunitatea. In calitate de administratori, au obligatia ca in termen de
60-90 de zile sa solutioneze astfel de cereri de cumparare. Daca nu se solutioneaza,
ANL-ul poate lua penalitati. Primaria are calitatea de administrator, nu hotaraste. In
baza comisionului care se incaseaza, de 1%, se face lucrarea de cadastru si se mcheie
actul.

D-na Albu intreaba daca prin acest proiect de hotarare pe care Consiliul local il
adopta prin votul majoritatii se aproba si pretul? Pretul de cine a fost stabilit?

Antevorbitorul mentioneaza ca pretul este cel stabilit de ANL si evidentiat in
contabilitatea primariei (fiind pretul cel mai mare rezultat intre evaluarea facuta si
valoarea de inventar).

Dl.Candea doreste ca dl.Olarasu sa repete ceea ce a spus.
Dl.Olarasu precizeaza ca pretul a fost comunicat de ANL la momentul preluarii

si actualizat de catre evaluatorul care a realizat lucrarea de inventariere a bunurilor
apartinand domeniul public/privat, la 31 decembrie.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot amendamentul d-nei Clinciu - la art.l, alin.(2) - Perfectarea contractului de
vanzare - cumparare intre Municipiul Campina si solicitant se va face in termen de
120 de zile de la adoptarea prezentei hotarari (...)". Cu 18 voturi pentru,
amendamentul a fost aprobat (dl.Dragomir nu a fost prezent).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este respins cu
11 voturi pentru (dl.Candea, dl.Pitigoi, d-na Albu, dl.Bondoc, d-na Clinciu,
dl.Panescu, dl.Enache, dl.Cercel, dl.Ionita, dl.Fratila, d-na Topala) si 7 abtineri
(dl.Dochia, d-na Lupu, d-na Frincu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Cojocaru,
dl.Duran). Dl.Dragomir nu a fost prezent.

Dl.Dragomir doreste sa mai faca o completare precizand ca domnii consilieri
au aprobat construirea unui bloc prin ANL (s-a dat sau nu terenul catre ANL). Se fac
inscrieri si nu sunt inscrise decat 4-5 persoane pentru ca preturile sunt enorme. Nu se
inscrie nimeni pentru apartamentele noi si ANL-ul a spus ca nu mai construieste pana
nu are inscrisi pentru toate apartamentele pentru ca nu vor sa mai ramana cu acestea
si sa le dea primariei. Inscrierile au inceput de un an jumatate sau doi si nu s-au
inscris decat 4 sau 5 persoane pentru ca preturile sunt mai mari decat pretul pietei.

Urmatorul punct (nr.21) este proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala pentru Locuinte,
situat m Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.lD, bl.E6, ap.2, Nr.CadastraL'CF
25228-Cl-U15.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea teritoriului,
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dl.Dochia, d-na Lupu, d-na Frincu, d-na Petrovici, dl.Cojocaru, dl.Dragomir,
dl.Duran).

PunctuI nr.24 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
suspendarii aplicarii H.C.L. nr.lll/2019 privind aprobarea tarifelor
utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L.,
pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Tiseanu Horia Laurentiu care
prezinta referatul de aprobare.

De asemenea, completeaza, precizand ca daca s-a introdus acest proiect de
hotarare care continua proiectul de acum doua luni (prin care s-a hotarat suspendarea
aplicarii hotararii Consiliului local pentru septembrie si octombrie), nu inseamna ca
de la 1 ianuarie nu se va aplica tariful nou. S-a considerat ca nu s-a realizat
constientizarea tuturor cetatenilor, nu s-au asezat toate containerele pentru colectarea
selectiva si nu s-au distribuit toti sacii. Acestia au fost distribuiti (la solicitarea
cetatenilor) acolo unde se plateste salubritatea sau la sediul firmei. O parte dintre
cetateni nu s-au prezentat sa ridice sacii, nu au fost amplasate containere in toate
zonele unde sunt necesare, ceea ce inseamna ca nu toti cetatenii au avut conditii de
colectare selectiva.

Atrage atentia celor care pun produse sau alte obiecte in sacii destinati
colectarii selective pentru hartie, plastic si metal. Nu este normal, de aceea se dau
sacii pentru deseurile selective si al treilea sac pentru sticla. De la 1 ianuarie va
incepe colectarea selectiva si vor fi penalizati cei care nu colecteaza selectiv. Se mai
gandesc si la alte variante impreuna cu asociatiile de proprietari. Sunt unii care vor sa
solicite amplasarea unor camere de luat vederi la rampele de gunoi, la altele sa
cumpere primaria camere de luat vederi care sa poata fi mutate dintr-o locatie in alta.
Se intampla de multe ori ca langa acele containere cu trei compartimente sa se aseze
haine, scaune, deseuri menajere.

Mai sunt zone unde nu s-au pus containere la timp desii operatorul trebuie sa se
rodeze in colectarea deseurilor selective. Sunt zone unde se produc foarte multe
deseuri. In aceste 4 luni de zile cetatenii vor invata cum sa colecteze selectiv, dupa
care tarifele vor fi diferentiate. Ca urmare a celor mentionate a propus proiectul de
hotarare in regim de urgenta.

Dl.Petrescu precizeaza ca s-a stabilit ca a doua si a patra sambata se colecteaza
sacii de culoare galbena. Multi cetateni au venit si i-au spus ca nu au venit cei de la
Floricon sa colecteze deseurile. Intr-adevar, pe langa containere aduc tot felul de
gunoaie si resturi. Trebuie montate camere de luat vederi, amplasate in zone
vulnerabile.

Dl.Primar se adreseaza d-lui Badulescu sa ia legatura cu societatea Floricon, in
sensul sa respecte graficul de ridicare.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

UItimuI punct (nr.25) inscris pe ordinea de zi este tntrebari, interpelari,
diverse.

Dl.Petrescu se refera la terenul in suprafata de 1.443 m.p., de la pct.l4 de pe
ordinea de zi, intreband daca acesta era al CFR-ului, primaria putea face cadastru.
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Dl.Candea mentioneaza ca s-a facut cadastru, Tn urma aprobarii in Consiliul
local. Primaria nu a adus un document prin care sa demonstreze ca terenul apartine
municipalitatii (motiv pentru care s-a abtinut de la vot). Dimpotriva s-a adus o adresa
ca terenul este m posesia CFR-ului.

Dl.Ionita supune atentiei Consiliului local, o intalnire pe care a avut-o cu un
reprezentant al unei societati din Ploiesti, care ar dori sa poarte o discutie cu Consiliul
local. Doreste un acord de principiu, daca domnii consilieri sunt de acord ca
reprezentantii firmei sa participe la urmatoarea sedinta a Consiliului local.

Dl.Candea precizeaza ca sedintele sunt deschise si o sa se dea cuvantul la
punctul diverse.

Antevorbitorul mentioneaza ca societatea respectiva promoveaza un proiect
european pentru construirea unei fabrici pe o suprafata de aprox. 1000 m.p. Fabrica
produce ulei de piroliza. Este vorba de o cofmantare, realizarea unui proiect intre
Consiliul local si societatea privata (in parteneriat public privat). Din discutiile
purtate cu reprezentan{ii firmei si din documentele prezentate este vorba de 15
milioane de euro care vor fi dati de la fonduri europene si 15 milioane euro
contributia firmei. Primaria trebuie sa contribuie cu 2% (aprox. 300.000 euro).

Fabrica ar functiona cu 10 persoane, va consuma 80.000 tone de materie prima
si va produce 20.000 tone ulei. Tona de materie prima costa 40 euro si produsul finit
se vinde la aprox. 200 euro.

Intervine dl.Primar care intreaba daca este vorba de ulei alimentar?
Raspunde dl.Ionita care spune ca este vorba de ulei de piroliza. Este un

procedeu special, patentat si acum sunt doar doua societati Tn tara interesate sa
realizeze acest lucru, la Brasov si la Codlea. Materia prima sunt boabele de porumb,
iar dintr-o tona de ulei se obtine 53.000 MW de caldura si 21.000 MW de energie
electrica. Pentru ca au fost mai multe proiecte de acest gen, in Olanda se incalzesc
9.000 locuinte pe un an de zile. Fabrica functioneaza 24 din 24 de ore, 330 zile/an.

Dl.consilier Pitigoi mentioneaza ca daca primaria are 2% cofmantare, inseamna
ca este o axa deschisa de fonduri europene.

Antevorbitorul precizeaza ca este POIM, Masura 6.1.
D-na Albu intreaba de ce firma respectiva doreste sa se asocieze cu autoritatea

locala.
Dl.Ionita precizeaza ca este vorba de 33 milioane euro, cat costa o fabrica.

Daca este vorba de finantare, POIM-ul face fmantare pentru 15 milioane de euro si 15
milioane de euro le ia primaria (POIM-ul da cele 15 milioane euro, daca primaria da
cei 2%

D-na Albu mentioneaza ca suntem o autoritate locala si nu avem in obiectul de
activitate sa producem ulei de piroliza. Nu are nimic impotriva sa aiba loc discutii,
dar dumneaei nu vede ca autoritatea locala poate face asa ceva. Este o problema cu
aceasta asociatie.

De asemenea, in Campina, incalzirea centralizata este de mult terminata,
conductele probabil sunt sparte toate in pamant. Deci, nu se pot folosi beneficiile
acestei societati. 10 locuri de munca inseamna zero pentru aceasta investitie. Ultima
problema pe care o banuieste ar fi poluarea. Nu doreste sa se aduca in Campina,
absolut nimic poluant.

SecertficiprezentawpiefiindconformJcu
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Dl.Ionita precizeaza ca se poate face o colaborare intre o societate privata si o
institutie publica. Ca autoritate publica, nu doar se cheltuie banul public, se mai
aduce si bani la buget.

In continuare, au loc discutii pe marginea asocierii cu firma respectiva.
D1. consilier Pitigoi intreaba cine vine sa prezinte. De la o asociatie sau de la o

societate.
Antevorbitorul precizeaza ca vin reprezentantii unei societati.
Dl.Enache, cere permisiunea ca in numele consilierilor de la PNL, sa

multumeasca cetatenilor din Campina care au votat si prin votul lor este posibil sa se
paseasca intr-o Romanie normala. Considera ca este normal ca cei care au castigat
alegerile sa guverneze, este normal ca cei care au fost invinsi sa se restructureze si
partidele mici sa se reorienteze.

In continuare, se refera la Gara din Campina, care este poarta de intrare, dar
atunci cand cineva vine cu trenul trece cu troler-ul pana ajunge la taxi, printr-o zona,
imposibil de parcurs. De asemenea, in acea locatie grupul sanitar este cu program si
se mentioneaza pe un afis unde se gaseste cheia.

In ceea ce priveste str.Ion Campineanu, aceasta intra in modernizare anul
viitor, dar nu se realizeaza reteaua de apa.

Ii roaga pe toti cei care au fost in campanie electorala sa vina cu problemele pe
care le-au gasit pe teren ca sa poata fi rezolvate.

Dl.Dochia considera ca, gara nu este problema orasului Campina, ci a
localitatii Poiana Campina.

Se refera la terenul de langa primarie precizand ca d-na secretar era mandatata
sa discute cu proprietarul. Intre timp a inteles ca s-a vandut terenul. Ce il deranjeaza
este ca langa acesta este un teren si un gard care a cazut, care a inteles ca este
proprietatea primariei.

D-na secretar mentioneaza ca terenul la care face referire dl.Dochia este
proprietatea Municipiului, el flind sub contract de inchiriere. Trebuie obligat chiriasul
sa refaca imprejmuirea.

Referitor la terenul care a fost vandut, d-na secretar precizeaza ca nu a fost
mandatata sa discute cu proprietarul, insa, dumneaei impreuna cu compartimentele de
resort din cadrul Primariei, conform celor hotarate de Consiliul local au elaborat un
studiu de oportunitate care a fost inaintat consiliului local, dar acesta nu s-a pronuntat
in niciun fel. Studiul cuprindea toate datele tehnice cu privire la pret. Nu a fost platita
o firma pentru intocmirea studiului, a fost elaborat de dumneaei impreuna cu d-na
Caliman si celelalte compartimente si a fost inaintat Consiliului local cu referat.

Domnii consilieri intreaba cand a fost transmis studiul de oportunitate.
Antevorbitorul precizeaza ca anexat Studiului de oportunitate a existat si

certificatul de urbanism, rapoartele de evaluare care au fost facute.
Dl.Fratila considera ca d-na secretar ar trebui la punctul diverse sa le aduca la

cunostinta ce documente le-au fost inainte comisiilor.
D-na secretar mai precizeaza ca in studiul de oportunitate erau doua variante de

valorificare a terenului, in situatia in care primaria il cumpara. Se putea construi un
sediu in care sa se preia serviciile sau, d-na arhitect propusese un spatiu deschis
publicului care sa se incadreze si o zona de parc. Era propus birou pentru Consiliul
local, pentru Politia locala si arhiva institutiei.
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Dl.Primar mentioneaza ca daca ar fi fost dupa dumnelui, terenul respectiv nu ar
fi trebuit restituit, dar dl.secretar Moldoveanu Paul a spus ca, conform legii trebuie
restituit si a fost restituit impotriva vointei dumnealui, pentru ca se gandea ca
primaria poate sa utilizeze terenul. Ideea de a opri o fasie de teren de la strada pana in
spate a fost a dumnealui si a d-lui Paul Moldoveanu, Tn sensul de a ingradi putin
utilizarea terenului de catre cineva care l-a primit prin restituire s-au urma sa-l
cumpere, nefiind un teren foarte lat. In continuare, primaria detinand o fasie pe toata
lungimea ar fi putut sa cumpere terenul care a fost restituit. Dupa realizarea unui
raport de evaluare s-a stabilit un pret destul de mare, de 120 euro/m.p.

Dumnealui i s-a parut ca in buget nu erau bani suficienti pentru cumpararea
terenului, de aceea nu a propus nimic in acest sens.

Mai este inca un teren care ar putea fi cumparat, situat langa Scoala Gimnaziala
B.P.Hasdeu si care poate fi utilizat ca parcare, dar nu a propus cumpararea unor astfel
de terenuri pentru ca preturile stabilite sunt foarte mari si ar fi putut fi interpretat la
un moment dat ca are un interes personal.

De aceea evaluarea a fost transmisa domnilor consilieri ca sa hotarasca daca
terenul trebuie cumparat sau nu, si nu dumnealui personal.

Dl.Dragomir intreaba daca se stie pretul cu care s-a vandut terenul.
Antevorbitorul precizeaza ca nu stie cine l-a cumparat si cu ce pret
Dl.Dochia reaminteste faptul ca au avut loc discutii in cadrul Consiliul local, ca

sunt trei proprietari si respectivii sunt dispusi sa negocieze.
Dl.Primar se adreseaza d-lui Olarasu, precizand ca trebuia sa transmita

evaluarea pe email fiecarei comisii, ca sa discute in cadrul sedintelor pe comisie.
Dl.Dragomir precizeaza ca si pentru terenul de la Scoala B.P.Hasdeu au avut

loc discutii nenumarate si nu se reusea sa se gaseasca proprietarul. S-a aflat cine este
proprietarul dupa vanzarea terenului (se cunoaste al doilea proprietar).

!n continuare, au loc discutii intre dl.Primar si dl.consilier Dragomir privind
terenul de langa $coala B.P.Hasdeu.

D-na Albu se refera la terenul de sport situat langa gradinita din Cartierul
Slobozia intreband daca a fost receptionat, daca este dat in folosinta.

Raspunde dl.Primar care mentioneaza ca terenul este gata. Dumnealui nu face
parte din Comisia de receptie, dar stie ca este receptionat, sunt niste probleme de
planeitate si nu stie cum vor fi rezolvate. In legatura cu darea in folosinta, s-a asteptat
sa se monteze 5 instalatii de joaca pentru copii si terenul va fi dat in folosinta cu o
mica ceremonie, intalnirea celor doua mini echipe de baschet, vor fi adusi copiii de la
gradinita. Terenul va fi dat in folosinta cand vremea va fi mai buna.

Dl.Candea precizeaza ca a participat la evenimentul privind Ziua Eroilor, dar a
ramas surprins neplacut, ca, Consiliul local Campina nu a depus coroana de flori.
Considera ca prima institutie a municipiului este Consiliul local si ar trebui ca domnii
consilieri sa fie primii care depun coroana de flori, in asemenea situatii.

Pentru ca se apropie Ziua Nationala a Romaniei, propune sa depuna coroana si
Consiliul local.

D-ra Ioana Bumbacea mentioneaza ca intotdeauna a fost amintit si Consiliul
local, dar nu primul.
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Dl.Primar spune ca nu a vrut nimeni sa puna in umbra Consilul local si se
adreseaza d-rei Bumbacea Ioana cu rugamintea sa se mentioneze atunci cand se
prezinta din partea cui se depun coroanele, Consiliul local si Primaria.

In alta ordine de idei, dl.Primar aduce la cunostinta Consiliului local caexista
actiuni judecatoresti prin care Curtea de Apel Pitesti a dat castig de cauza
Municipiului Campina, intr-un dosar de pretentii in procesul cu Cast SRL care a
solicitat o suma mare de bani in legatura cu lucrarea Calea Daciei.

Primaria Campina a castigat procesul, iar societatea are dreptul la recurs in
termen de 30 de zile de la comunicare. Este un rezultat foarte bun pentru ca suma este
foarte mare - 9 milioane lei.

De asemenea, la Tribunalul Prahova in procesul primariei cu Serviciul Public
de Administrare a Pietei Centrale, acesta a fost castigat de primarie, procesul
referindu-se la drepturi banesti si litigii de munca (actiunea a fost respinsa ca
neintemeiata, avand drept de apel in termen de 10 zile).

Tribunalul Prahova a dat o sentinta tot pentru drepturi banesti, cu castig de
cauza pentru Municipiul Campina, in procesul cu Casa de 'Cultura "Geo Bogza"
(respingand actiunea ca neintemeiata, cu drept de apel in termen de 10 de zile).

Dl.Primar ii invita pe domnii consilieri pe data de 30 noiembrie, orele 16,30, in
Parcul Regele Mihai I, unde dupa un concert de colinde sustinut de Clubul Copiilor,
se va aprinde iluminatul de sarbatori si se vor da copiilor ghivece cu grau incoltit.

De asemenea, duminica, la ora 12,00 are loc ceremonia de sarbatorire 'a Zilei
Nationale a Romaniei. Ii invita pe domnii consilieri sa participe, precum si personalul
din cadrul primariei, membrii partidelor politice, presa.

Dl.Olarasu aduce la cunostinta faptul ca la sfarsitul luniimai 2019, a transmis
membrilor Comisiei buget fmante, in format electronic, documentatia privind
achizitionarea de catre Mujiicipiul Campina a terenului despre care s-a discutat, situat
pe B-dul Culturii.

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

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

Presedinte de sedin^a,
Consilier,

dl.CaTi(

Secretarul Municipiului
C&nnma,

jr.Mold6v^nu Elena

A

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

r>^
I o r c h e Gabriela

edit.I.G.
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