
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPiNA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 19 decembrie 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.804/13 decembrie
2019 a Primarului Municipiului Campina, modificata prin Dispozitia nr.820/
18decembrie2019.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de d-na consilier Clinciu Monica - Iozefma,
la ele fiind prezen$i 17 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: d-ra Topala
Corina - Oana si d-na Frincu Anda - Lorena).

La lucrarile acestei sedinJe au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
d-na Tudorache Alice - Director economic, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite
si taxe, d-na Pulez Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate,
dl.CrTjanovschi Grigore - sef Serviciu A.D.P.P., d-na Caliman Didona - Arhitect sef,
dl.Anton Iulian - Director juridic, d-na Voicu Monica - Sef Serviciu juridic, d-na
Oprescu Eliza - Director investitii, d-na Ionete Mihaela - Sef serviciu achizitii
publice, programe de fmantare, d-ra Bumbacea Ioana si dl.Dula Marian - consilieri
Cabinet primar, dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului Campina,
reprezentanJi ai mass-mediei, precum si locuitori ai Municipiului.

Inainte de inceperea sedintei, d-na Clinciu, in calitate de presedinte, cere
permisiunea de a asculta un moment artistic - colinde, sustinut de grupul vocal
"Celesta" de la Colegiul National "Nicolae Grigorescu", coordonat de d-na profesor
Elisabeta Milea si de d-na consilier educational Dana Stefan, care au venit impreuna
cu directorul institutiei de invatamant.

In continuare, liceenii l-au colindat pe dl.Primar, dl.Viceprimar, consilierii
locali, reprezentantii primariei, precum si alte persoane prezente la lucrarile sedintei.

Dl.Primar le multumeste copiiilor pentru colinde, d-lor profesoare care s-au
ocupat de grup si d-nei director al liceului. Le ureaza un an bun cu sanatate si bucurii.

Presedintele sedintei spune ca pe langa surpriza placuta pe care au facut-o
copiii, impreuna cu profesorii coordonatori, mai este o situatie inedita Tn sedinta de
astazi si i se da cuvantul d-lui Fratila pentni a prez,enta despre ce este vorba,

Ia cuvantul dl.consilier Fratila care precizeaza ca este ultima sedinta a
Consiliului local la care mai participa si a venit la aceasta sedinta din respect pentru
cei care l-au ales si pentru domnii consilieri.

Mentioneaza ca a primit aseara un Ordin al Prefectului, pe care l-a primit si
administratia publica locala, in care se mentioneaza ca se constata incetarea de drept
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a mandatului dumnealui de consilier local, iar la articolul 2 se mentioneaza ca acest
ordin poate fi atacat m termenul legal la instanta de contencios administrativ.

Contextul este urmatorul: in primavara acestui an a fost declarat incompatibil
de Agentia Nationala de Integritate, contestand acest lucru, desfa^urandu-se doua
termene procesuale. In luna iulie a acestui an, a primit un document de la aceeasi
institutie, pe acelasi dosar, semnat de aceeasi persoana, prin care i se spune ca in
cazul dumnealui nu este vorba despre niciun conflict de interese si ca dosarul este

,̂

clasat. In urma acestui al doilea raport primit de la ANI, i s-a parut normal sa
intrerupa orice alt demers juridic. Acum a primit acest ordin de la Prefectura Prahova
prin care se constata incetarea de drept a mandatului de consilier al dumnelui, care a
fost emis in urma primului raport primit de Prefectura (s-a interesat la Oficiul juridic
din cadrul Institutiei Prefectului si acestia nu au primit niciodata al doilea raport prin
care se constata ca nu este vorba de incompatibilitate si dosarul a fost clasat).

In urma acestui ordin, d-na Secretar al Municipiului, Elena Moldoveanu, i-a
comunicat de dimineata ca, incepand de astazi nu mai are dreptul sa vina in Consiliul
Local, deoarece s-a emis un act administrativ de incetare a mandatului dumnealui de
consilier local, insa dumnealui are dreptul la apel, are dreptul sa se duca in instanta,
sa le demonstreze aceste aberatii si sa-si gasesc dreptatea. Nu este lasat sa-si gasesca
dreptatea. D-na secretar are o parere pe care o respecta. Cum sa nu fie lasat sa-si
gaseasca dreptatea si sa se suspende ordinul?!

In consecinta, dumnealui intelege sa respecte aceasta situatie, chiar daca ea
reprezinta un cumul de aberatii. Intelege sa-si caute dreptatea mai departe si mai
intelege un lucru, ca nu este lasat sa-si caute dreptatea in instanta. Numai aceasta
poate sa hotarasca daca poate continua. Indiferent de rezultatul procesului pe care il
va intenta incepand de maine (20 decembrie, n.r.), dumnealui nu se va mai intoarce in
Consiliul local. Sa fie considerat plecat din Consiliul local din acest moment si sa fle
inlocuit.

Multumeste Consiliului local pentru tot ceea ce au facut impreuna. Dumnealui
a incercat sa faca tot ceea ce a crezut ca este mai bine pentru comunitate, pentru
oameni si se declara multumit pentru ce a facut pana in acest moment.

Se retrage de la lucrarile sedintei, nu inainte de a ura domnilor consilieri
sarbatori fericite. Subliniaza faptul ca in acest mandat nu se mai intoarce in Consiliul
local indiferent de rezultat, care 99% va fi favorabil dumnealui.

D-na secretar Elena Moldoveanu informeaza Consiliul local ca obligatia
dumneaei ca secretar este si era sa prezinte ordinul, deoarece, conform art.275,
alin.(5) din Codul Administrativ, ordinele individuale emise de prefect devin
executorii de la data comunicarii persoanelor interesate. Asta i-a spus si domnului
Fratila, ca dumneaei isi face datoria de secretar, informeaza si prezinta ordinul
domnilor consilieri si aduce la cunostinta dispozitiile legale. Considera, ca prin
aceasta informare pe care era obligata sa o faca Consiliului local, nu se ingradeste
dreptul domnului Fratila de a se apara. Exista Legea contenciosului administrativ care
ii asigura acest drept si mai mult ii permite sa solicite suspendarea aplicarii ordinului.

Dl.primar ii multumeste d-lui consilier Fratila pentru toata activitatea pe care a
avut-o in acest mandat. A avut multe initiative care au fost dezbatute punctual in
cadrul comisiei sau a unor comisii reunite. Daca
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Campina si la alte realizari, dl.Fratila se face "vinovat" de un progres al Municipiului
Campina, in timpul acestui mandat.

Daca in Codul administrativ se mentioneaza acest lucru considera ca trebuie
respectat. Apreciaza faptul ca plecarea d-nei prefect din functie nu trebuia sa se
soldeze cu documente transmise in ultimul moment.

Dl.Fratila mentioneaza ca avea un proiect de hotarare referitor la infiintarea
centrului cultural, proiect la care au muncit toti, alaturi de d-na Monica Clinciu.
,̂

Infiintarea acestui centru ar insemna un lucru major pentru oras, sa se transforme tot
ceea ce inseamna institutii de cultura si cultura in sine in Campina intr-un alt palier.
S-a propus si participarea societatii civile alaturi de grupul de initiativa si ii roaga pe
domnii consilieri sa le dea voie si cetatenilor sa-si spuna punctul de vedere.

^

D-na presedinte incepe sedinta Consiliului local. Intreaba daca sunt propuneri
sau modificari la proiectul ordinii de zi.

Dl.primar face urmatoarele propuneri:
- retrage proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii interne privind

achizitia de servicii de creditare (punctul nr.3) din proiectul ordinii de zi, motivat de
faptul ca aceasta procedura vizeaza servicii specifice cuprinse intr-o procedura
operationala - achizitii publice elaborata in cadrul procesului de implementare SCIM;

- includerea in proiectul ordinii de zi a proiectului de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugetelor ordonatorilor ter|iari de credite, pe anul 2019. Proiectul a aparut inainte de
sedinta, a fost dezbatut mult si s-a mcercat sa se faca noi realocari de sume intre
dezvoltare si functionare, astfel incat primaria sa functioneze foarte bine. Dupa cum
se stie, la sfarsit de an se fac astfel de realocari de fonduri printr-o rectificare de
buget. S-a asteptat o rectificare de buget a Guvernului care inca nu a sosit, acesta
fiind un motiv pentru care s-a propus rectificarea de buget. S-ar putea sa soseasca si
va fi convocat Consiliul local intr-o sedinta extraordinara. Deocamdata exista doua
documente de la Directia de Finante, prin care se impune sa aiba loc o rectificare de
buget.

Propune includerea proiectului de hotarare la ultimul punct al ordinii de zi.
Se supune la vot propunerea d-lui primar (de introducere in proiectul ordinii de

zi a proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local) si este aprobata cu
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarile aduse, acesta fiind
aprobat cu 16 voturi pentru.

Se trece la primul punct inscris pe ordinea de zi - proiect de hotarare
privind analiza si aprobarea contuIui de executie al bugetelor Municipiului
Campina si a contuIui de executie al bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite,
la data de 30 noiembrie 2019.

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

D-na Albu intreaba daca este posibil si legal, la cheltuieli - platile cu dobanzile
si celelalte (echipamente), pentru executia la 9 luni, cheltuielile efectuate sunt mai
mari decat prevederile bugetare pe tot anul.

D-na Pulez Loredana mentioneaza ca este probabi sa c@ fi omia ccva.-
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D-na Tudorache precizeaza ca o sa se verifice si o sa se indrepte greseala, daca
exista.

D-na Albu spune ca la Cap.30.01 - la cheltuieli - 736.000 lei prevederi si
867.000 lei cheltuieli efective.

Intervine d-na Pulez care precizeaza ca la pag.3 din 10 - dobanzi, credite
anuale aprobate sunt in suma de 736.000 lei, angajamentele sunt 736.000 lei, dar
platile (conform antepenultimei coloane) sunt in valoare de 665.041,30 lei.

Antevorbitorul Tntreaba ce inseamna cheltuieli efective.
D-na Pulez mentioneaza ca reprezinta plati care urmeaza sa fie efectuate in

luna urmatoare si sunt evidentiate cu o luna in urma.
D-na Albu precizeaza ca mai este o astfel de situatie, la echipamente.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 14 voturi pentru. (D-na consilier Lupu si dl.consilier Ionita nu
voteaza).

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea contractarii unor fmantari rambursabiIe interne in valoare de pana
la 9.857.143 lei, respectiv in valoare de pana la 2.570.656 lei pentru refmantarea
datoriei publice locale.

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

Mentioneaza in completarea referatului de aprobare ca, se refmanteaza
creditele existente, in speranta ca se vor gasi credite cu dobanda mai mica, cu
posibilitatea maririi perioadei in care se platesc ratele si dobanzile. Astfel scade
sarcina de pe bugetul local si se micsoreaza gradul de indatorare.

La acest proiect de hotarare propune urmatoarele modificari:
- sa se elimine art.4, deoarece procedura operationala elaborata reglementeaza

modalitatea de constituire a comisiei;
- la art.6 sintagma "procedura interna pentru achizitia de servicii de creditare"

sa fie inlocuita cu sintagma "procedura de atribuire in vederea contractarii fmantarilor
rambursabiIe" si sa se elimina sintagma "sa negocieze";

- la art.8 sintagma "aparatul de lucru al primarului" se inlocuieste cu "aparatul
de specialitate al primarului".

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la vot
amendamentele d-lui primar:

- eliminarea art.4. Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a
fost aprobat;

- la art.6:
- sintagma "procedura interna pentru achizitia de servicii de creditare" sa

fie inlocuita cu sintagma "procedura de atribuire in vederea contractarii fmantarilor
rambursabiIe". Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost
aprobat;

- sa se elimine sintagma "sa negocieze". Cu unanimitate de voturi
(16 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat;
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- la art.8 sa se inlocuiasca sintagma "aparatul de lucru al Primarului" cu
"aparatul de specialitate al Primarului". Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru),
amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.3 - proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii interne
privind achizitia de servicii de creditare a fost retras din proiectuI ordinii de zi.

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
stabiIirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anul fiscal
2020.

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

fn continuare, propune urmatoarele modificari la proiectul de hotarare
(modificari propuse de diferite compartimente):

- la Cap.IV - Taxe pentru eliberarea certifIcatelor, avizelor si autorizatiilor:
- pct.2 - Taxa aviz unic emis de catre comisia de urbanism si amenajarea

teritoriului, de catre primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor
judetene - de la 15,90 lei la 100,00 lei;

- la Cap.VI - Taxe speciale si alte taxe locale, introducerea unor noi taxe:
- taxa aviz de oportunitate (conform art.484 din Legea nr.227/2015) -

100,00 lei (taxa fundamentata de Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului);
- taxa utilizare domeniu public pentru amplasare material publicitar -

4,00 lei/mp/zi (taxa fundamentata de Comisia de analiza a chiriilor si taxelor pentru
folosirea domeniului public/privat al Municipiului Campina);

- la Cap.VII - Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice (conform
art.486 din Legea nr.227/2015) :

- taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice - 4 lei/mp/zi;
- taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru activitati

sezoniere (vanzare brazi, pepeni, martisoare, targ de Craciun, etc) - 2 lei/mp/zi.
- la Cap.VIII - Taxe libera trecere in zonele cu restrictie de circulatie:

- autovehicule cu masa maxima autorizata intre 3,51 tone - 5,00 tone
inclusiv - 30 lei/zi, 400 lei/luna, 1.200 lei/an ;

- autovehicule cu masa maxima autorizata intre 5,01 tone - 10,00 tone
inclusiv - 80 lei/zi, 1.000 lei/luna, 5.000 lei/an ;

- autovehicule cu masa maxima autorizata peste 10,00 tone - 120 lei/zi,
1.800 lei/luna, 9.000 lei/an.

Sunt scutite de la plata taxei de libera trecere autovehiculele care apartin
Primariei Municipiului Campina, ale partenerilor (in cazul evenimentelor organizate)
sau cele destinate executarii lucrarilor sau serviciilor cu caracter public si/sau politiei,
ambulantelor, unitatilor de pompieri, operatorilor de apa, canal, gaze, electricitate,
salubritate sau deszapezire sau cele apartinand societatilor comerciale care presteaza
servicii publice pentru populatie).

Aceste prevederi largesc si lamuresc putin domeniul de aplicare al taxelor
mentionate pentru diferite servicii care apar in Municipiul Campina.
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Dl.Dochia intreaba daca taxa de publicitate este taxa de firma sau pentru
publicitate stradala (4,00 lei/mp/zi).

Raspunde dl.Birligiu care mentioneaza ca este vorba de panourile publicitare
pe care le are Primaria Municipiului Campina (cele existente la intrare in Campina),
deci este publicitate stradala, nu taxa de firma.

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

- Cap.IV - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor:
- pct.2 - Taxa aviz unic emis de catre comisia de urbanism si amenajarea

teritoriului, de catre primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor
judetene - de la 15,90 lei la 100,00 lei. Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru),
amendamentul a fost aprobat.

- Cap.VI - Taxe speciale si alte taxe locale, introducerea unor noi taxe:
- taxa aviz de oportunitate - 100,00 lei.

Dl.Dochia intreaba ce mseamna aviz de oportunitate.
Raspunde d-na arhitect sef, d-na Caliman Didona, care mentioneaza ca aceasta

taxa este atunci cand investitorii initiaza o documentatie de urbanism, in conditiile in
care nu se respecta prevederile Planului Urbanistic General pentru PUZ, care se
discuta la Consiliul Judetean Prahova. Consiliul Judetean doreste aviz de oportunitate
de la primarie.

Se supune la vot propunerea si este adoptata cu unanimitate de voturi
(16voturipentru).

- taxa utilizare domeniu public pentru amplasare material publicitar -
4,00 lei/mp/zi. Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost
aprobat.

- Cap.VII - Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice:
- taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice - 4 lei/mp/zi. Cu

unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.
- taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru activitati

sezoniere (brazi, pepeni, martisoare, targ de Craciun, etc) - 2 lei/mp/zi. Cu
unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

- Cap.VIII - Taxe libera trecere in zonele cu restrictie de circulatie:
- autovehicule cu masa maxima autorizata intre 3,51 tone - 5,00 tone

inclusiv - 30 lei/zi, 400 lei/luna, 1.200 lei/an ;
- autovehicule cu masa maxima autorizata intre 5,01 tone - 10,00 tone

inclusiv - 80 lei/zi, 1.000 lei/luna, 5.000 lei/an ;
- autovehicule cu masa maxima autorizata peste 10,00 tone - 120 lei/zi,

1.8001ei/luna,9.0001ei/an.
Dl.Dragomir ar fl dorit ca aceste taxe sa fie prezentate comparativ, sa se poata

observa cresterile.
Dl.primar ii roaga pe cei de la Directia economica ca data viitoare sa vina cu

propunerile comparativ (la taxe si impozite si la modificarile propuse).
Dl.Birligiu precizeaza ca pentru anul 2019 a fost 20,27 lei/zi (intre 3,51 si 5,00

tone) - acum se propune 30 lei/zi, 68,90 lei/luna - acum se propune 400 lei/luna,
799,31 lei/an - acum se propune 1.200 lei/an. Propunerea este fecuta de Directia
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Politia locala si conform notei se mcearca sa se incurajeze transportul de noapte si
astfel taxa se reduce cu 70% pentru agentii economici care vor transporta bunurile
intre orele 20,00 - 06,00 (Carrefour, Penny).

Dl.Dragomir mentioneaza ca este vorba de unitatile economice care incarca
tirurile ziua si trec prin oras.

Dl.Birligiu precizeaza ca este vorba de autovehiculele care intra in oras prin
zona interzisa.

Se supune la vot amendamentul, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi
(16 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

PunctuI nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind stabilirea
chiriilor pentru folosirea domeniului public/privat aI Municipiului Campina.

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

De asemenea, precizeaza ca daca aceste taxe s-ar fi regasit in proiectul privind
taxele si impozitele ar fi trebuit sa fie indexate in fiecare an cu rata inflatiei, respectiv
1,4%, ceea ce ar fi creat probleme.

Astfel, s-a propus introducerea acestor chirii intr-un proiect de hotarare diferit
(asa cum a precizat si Camera de Conturi) care sa simplifice chiriile pentru folosirea
domeniului public/privat al Municipiului Campina.

Au fost probleme sesizate de catre Camera de Conturi in legatura cu unele
chirii (considerate atunci taxe), care nu au fost achitate corect, s-au au fost aplicate
mai multe categorii de taxe pentru diferite societati comerciale. Ca urmare, anumite
societati comerciale au avut si au de plata sume importante pentru utilizarea
domeniului public (terase, service-uri, vulcanizari, etc.).

*,

In propunerea de proiect s-au inspirat si de la alte localitati mai mari si astfel
s-a constatat ca aceste chirii trebuiesc evidentiate intr-un alt proiect de hotarare si
acestea sa fie suportabile astfel incat ele sa poata fi platite, sa nu se inregistreze tot
timpul datorii si falimente. Scopul era existenta serviciilor respective si impozitul pe
venit, pe care fiecare societate il aduce angajand mai multi oameni in societatea
respectiva.

Valorile au fost stabilite de catre Comisia de analiza a chiriilor si taxelor.
Propune urmatoarele amendamente:
- la art.l din proiectul de hotarare, completarea acestuia cu formularea:

"(...)- Valorile stabilite reprezinta si pret minim de pornire la licitatie pentru
mchirierea bunurilor care apartin domeniului public/privat al Municipiului Campina".

Aceste chirii se pot aplica pentru domeniul public/privat, dar in cazul in care va
avea loc o licitatie pentru utilizarea domeniului public acestea sa fie considerate si
valori de pornire la licitatie.

- la anexa, la denumirea pct.I si pct.II sa se adauge si sintagma "domeniul
public".

D-na secretar precizeaza ca la temeiul legal din preambulul proiectului de
hotarare este trecut art.l39, alin.(3), lit."c", care se refera la impozite si taxe. Ramane
numai litera "g" - administrarea domeniului public si privE
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la vot
amendamentele d-lui primar:

- completarea art.l cu formularea: "(...). Valorile stabilite reprezinta si pret
minim de pornire la licitatie pentru inchirierea bunurilor care apartin domeniului
public/privat al Municipiului Campina". Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru),
amendamentul a fost aprobat.

- la anexa, completarea la denumirea pct.I si pct.II cu sintagma "domeniul
public". Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea schimbarii destinatiei unui nuniar de 12 locuinte amplasate in blocuI
situat in MunicipiuI Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.48G, tronsonul I,
etajul 1 si etajul 2, din locuinte de necesitate in locuinte de serviciu, pentru
medici.

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

De asemenea, precizeaza ca s-au organizat intalniri la primarie, la fiecare bloc
de locuinte cu presedintii asociatiilor, s-au dat anunturi in presa si s-au transmis
scrisori ultimative in sensul urmator: daca pana la data de nu se comunica
hotararea adunarii generale care doreste consolidarea blocului, se considera ca nu
sunt interesati pentru consolidarea acestuia. Nu s-a obtinut niciun rezultat pozitiv in
urma acestor demersuri repetate.

Ca urmare si tinand cont ca blocul de locuinte este realizat, are toate instalatiile
functionale, in timpul iernii toate centralele trebuie aduse la pozitia antiinghet, ceea
ce inseamna ca se vor consuma gaz, pentru a nu mai avea surpriza sa se cheltuie multi
bani (cum s-a intamplat anul trecut) si avand in vedere solicitarile celor doua spitale
care doresc sa acorde facilitati medicilor care intentioneaza sa-si desfasoare
activitatea in aceste unitati, dar nu detin o locuinta, a propus Consiliului local sa se
schimbe destinatia pentru 12 unitati locative, in locuinte de serviciu pentru medici, iar
destinatia pentru restul unitatilor locative va fi stabilita de catre Consiliul local.

Exista adrese din partea Spitalului Municipal Campina prin care solicita 10
locuinte si a Spitalului de Psihiatrie Voila prin care solicita 4 locuinte. In urma
discutiilor cu directorii spitalelor numarul total al locuintelor s-a redus la 12,
deoarece, 12 locuinte inseamna 2 niveluri dintr-un corp de bloc. A considerat ca
aceste locuinte trebuiesc grupate, sa fie situate la etajul I si II al primului tronson de
blocuri. Spitalele au acceptat sa ramana la 9 locuinte, respectiv 3 locuinte.

Daca va mai fi nevoie de alte locuinte, pana cand Consiliul local va face
repartitia celorlalte apartamente, se mai pot transfera si alte locuinte catre
administrarea spitalelor.

Avand in vedere ca sunt doua tronsoane si exista posibilitatea sa fie inchiriate
sau vandute, dl.Dochia propune ca in blocul unde stau medicii sa se scoata la vanzare
si restul apartamentelor si sa se pastreze un bloc pentru chirii, in baza criteriilor
aprobate, de acordare a apartamentelor.

Se certffic3 prezenta :opie fiind conformi cu
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D-na Albu cunoaste pe cineva care locuieste in blocurile de pe str. Mihai
Eminescu si din discutii a inteles ca mai sunt 2 persoane in varsta de convins ca sa
poata fi mutati. Se gandea ca medicii sa fie dusi la etajele II si III pentru ca sunt mai
tineri.

Dl.Dragomir este de acord cu proiectul, dar Tntreaba daca nivelul chiriei pentru
locuintele de serviciu este mentionat undeva, cine stabileste nivelul chiriei si cine
Tncaseaza chiria.

Raspunde dl.Anton care mentioneaza ca, cuantumul chiriilor este reglementat
de O.U.G. nr.40/1999, unde sunt modele de calcul, pe rang de localitati, raportat la
suprafata utila, pentru locuinte.

La locuintele de serviciu se calculeaza chiria tot conform O.U.G. nr.40/1999.
Locuintele urmeaza sa fle date in administrarea spitalului (locuinta de serviciu fiind
accesorie contractului de locatiune care este accesoriu la contractul de munca).
Contractul trebuie mcheiat intre spital si medicul respectiv, chiria urmand sa fie
achitata in contul Municipiului Campina, in baza art.333 din Codul administrativ.

Dl.Cercel intreaba care va fi cuantumul chiriei pentru un apartament.
Antevorbitorul precizeaza ca, chiriile sunt acceptabile spre mici.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).
PunctuI nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

introducerea in domeniul public al Municipiului Campina a sistemului public de
alimentare cu apa realizat in cadrul Proiectului "Reabilitare conducta de
aductiiinc, conducta de transport si retele de distributie apa, in Municipiul
Campina, Judetul Prahova".

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

Referitor la reabilitarea retelei de distributie pe Calea Doftanei, aici s-au realizat
doua noi conducte de apa (au fost anulate conductele vechi, nu au mai fost scoase din
pamant), care au fost introduse pe cele trotuare, de 0100 si 0150, in functie de debitul
necesar pe fiecare trotuar.

De asemenea, pe B-dul Nicolae Balcescu si str.Bobilna s-a introdus cate o
conductade0150.

Urmatorul proiect de hotarare se refera la trecerea in administrarea Societatii
Hidro Prahova a retelelor inventariate de Consiliul local in prezentul proiect de
hotarare, dupa care se va incheia protocolul de predare-primire a conductelor catre
Hidro Prahova.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
punerea la dispozifie catre operator S.C. Hidro Prahova S.A. a unor bunuri
imobile proprietate publica, din componenfa sistemului public de alimentare cu
apa realizat in cadrul Proiectului "Reabilitare conducta de aductiune, conducta
de transport si retele de distributie apa, in Municipiul Campina, Judetul
Prahova".
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Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca aceasta nu este o investitie vizibila, dar utila pentru ca
sunt inlocuite conducte vechi, cu gauri, metalice, cu niste conducte din polietilena sau
din fonta ductila care este acoperita cu teflon si poate fi foarte greu atacata de catre
produsele petroliere. Astfel, creste siguranta calitatii apei care traverseaza conductele
respective.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
dezmembrarii imobiluIui - teren, m suprafata de 3.000,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Industriei, nr.l, T 83, P 434 Cc, cu Nr.cadastral/CF
28392, in doua Ioturi.

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

Mai precizeaza ca Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia nu a
acceptat ca drumul de servitute sa fie inclus in terenul de 3.000 m.p. pentru ca, pe
terenul respectiv exista un drum pe care se intra si in partea dreapta se afla depoul cu
cabina portarului, s.a.m.d. Astfel, s-a propus pentru proiect doar 2.700 m.p., aleea de
acces sa fie lasata in afara. Pentru acest motiv a propus dezmembrarea terenului in
suprafata de 3.000 m.p., in doua loturi: 2.700 m.p. si 300 m.p.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 15 voturi pentru (dl.consilier Pitigoi nu a fost prezent).

UrmatoruI punct (nr.lO) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea RegulamentuIui de organizare si functionare aI Consiliului
locaI al Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si
probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

Ia cuvantul dl.consilier Candea pentru a prezenta referatul de aprobare.
Comisia de specialitate s-a intrunit si a revizuit Regulamentul de Organizare si

Functionare a Consiliului local al Municipiului Campina. La intocmirea noului act s-a
tinut cont de toate prevederile Codului administrativ, cat si de specificul unitatii
administrativ teritoriale a Campinei. S-a primit sprijin din partea aparatului de
specialitate al primarului.

D-na consilier Clinciu doreste sa prezinte punctul dumneaei de vedere si al
altor colegi cu care a discutat dupa primirea materialelor:

- acestia si-au exprimat nemultumirea pentru faptul ca nu s-au cerut puncte de
vedere de la celelalte comisii ale consiliului local. Normal ar fi fost ca acest
regulament sa fie discutat, cel putin cu fiecare comisie in parte sau un membru, doi
membri de la fiecare comisie. Astfel, fiecare ar fi avut posibilitatea sa discute si sa
prezinte amendamente.

A

In situatia in care, comisia administratie publica locala, juridic a transmis
regulamentul doar cu cateva zile inainte de sedinta, nu au putut sa-si exprime punctul
de vedere.
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Din punctul dumneaei de vedere si al colegilor cu care a discutat, acest
regulament mai trebuie discutat inainte de a fi supus votului Consiliului local.

Dl.Enache precizeaza ca d-na Clinciu s-a consultat si cu dumnealui si considera
ca regulamentul ar trebui discutat cu reprezentanti din fiecare comisie pentru ca este
vorba de regulamentul consiliului local al municipiului. Crede ca ar trebui rediscutat
impreuna.

Dl.Candea mentioneaza ca regulamentul a fost transmis tuturor presedintilor de
comisii, in urma cu cel putin o luna (a fost transmis de dl.Olarasu), cu rugamintea de
a se face observatii.

Dupa ce regulamentul a fost discutat Tn cadrul comisiei si a fost completat cu
toate observatiile fScute, a mai fost inaintat inca o data presedintilor de comisii.

D-na Clinciu precizeaza ca este regulamentul Consiliului local si ar trebui sa
mai aiba loc discutii in care sa fle implicati macar cate doi consilieri din fiecare
comisie.

In aceste conditii, d-na Clinciu il intreaba pe dl.Candea daca supune la vot
proiectul de hotarare.

Dl.Candea considera ca proiectul trebuie retras de pe ordinea de zi si va fi
discutat intr-o sedinta, impreuna cu membrii Consiliului local.

D-na Albu mentioneaza ca a primit regulamentul, dar ultima varianta a acestuia
a fost transmisa cu o saptamana in urma si comisia buget, fmante nu a avut timp sa-l
discute (confirma pentru Comisia de buget ca au primit regulamentul si prima
varianta si ce-a de a doua varianta care a fost transmisa prea tarziu fata de sedinta
consiliului local).

Astfel, presedintele comisiei initiatoare a proiectului de hotarare (dl.Candea),
retrage proiectul.

PunctuI nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind Acordul
de principiu pentru reorganizarea institutiilor de cultura mf!intate in
subordinea Consiliului local si din aparatul de speciaIitate aI Primarului
Municipiului Campina, prin infiintarea unei noi structuri cu personalitate
juridica.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Clinciu Monica - Iozefma si d-nii:
Fratila Severius - Florin, Dochia Adrian, Enache Dragomir si Cercel Lucian - Adrian
- consilieri locali.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care prezinta referatul de aprobare.
Pentru a stabili daca este oportun si care ar trebui sa fle strategia pentru

infiintarea si organizarea noii structuri, dumnealor au propus prin proiectul de
hotarare infiintarea unui grup de lucru.

La art.2, alin.(l) au considerat ca este oportun sa participe la grupul de lucru un
reprezentant al primarului, trei consilieri locali si trei persoane din societatea civila.

Propune o modiflcare la proiectul de hotarare, in sensul ca se poate primi din
partea Consiliului local un acord de principiu, se pot numi cei trei consilieri locali,
insa, in ceea ce priveste persoanele din societatea civila care vor face parte din grupul
de lucru, i s-a parut cel mai potrivit sa se lase deschisa posibilitatea oricarei persoane
sa se inscrie in acest grup, ca ulterior, persoanele deja numite din consiliul local si
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reprezentantul primariei sa aleaga din persoanele care s-au inscris, potrivit unor
criterii care vor fi intocmite.

Astfel, componenta grupului de lucru ar trebui propusa doar pentru
reprezentantul primarului si cei trei consilieri locali, urmand sa fie completat cu cele
trei persoane din societatea civila, dupa ce se va face un anunt public prin care sunt
invitate persoanele care vor sa se implice si care au experienta in domeniul cultural si
in managementul cultural.

Amendamentul dumneaei ar fi sa propuna cei trei consilieri locali care sa faca
parte din grupul de lucru si sa se completeze art.2, cu un alineat 3 - cele trei persoane
din societatea civila care vor face parte din grupul de lucru vor fi alese dupa ce, pana
la data de 30 ianuarie, vor avea posibilitatea sa se inscrie in acest focus grup.

A,

In ceea ce priveste ideea de a se constitui o institutie noua care sa includa toate
structurile aflate in subordinea Consiliului local (Casa Tineretului, Casa Municipala
de Cultura "Geo Bogza", Muzeul Memorial B.P.Hasdeu si Biblioteca Municipala
"C.I.Istrati"), s-a considerat ca daca acestea ar functiona intr-o institutie de cultura
unica, cu personalitate juridica, ar exista un management unitar si s-ar putea urmari
mai usor modul cum se cheltuiesc banii si care sunt rezultatele.

Dl.Duran considera ca mai intai ar fi trebuit stabilita oportunitatea ^)oate
Consiliul local nu considera ca este oportun) si proiectul de hotarare ar fi trebuit
initiat dupa ce se forma focus grup. I se pare ciudata modalitatea aleasa de abordare a
proiectului.

Dl.Dochia mentioneaza ca votul dumnealor inseamna daca sunt sau nu sunt de
acord cu proiectul de hotarare.

D-na Clinciu precizeaza ca nu se infiinteaza centrul cultural prin votul
domnilor consilieri de la aceasta sedinta. Este doar un acord de principiu.

Dl.Duran intreaba daca in cazul in care domnii consilieri nu dau votul de
principiu, nu se stabileste oportunitatea, nu se mai formeaza focus grup, nu se mai
formeaza nimic.

Dl.Petrescu mentioneaza ca exista si Centrul de Informare Turistica despre care
nu se stie ce activitate are. Crede ca si acest proiect de hotarare nu-si are eficienta
fiind vorba de crearea unui loc de munca foarte bine platit. Proiectul de hotarare sa
fie scos de pe ordinea de zi.

D-na Albu, in principiu este de acord, dar ar fi dorit la societatea civila
(denumirea este prea generala) sa se specifice in anunt, o persoana specialist intr-un
domeniu, alta persoana in management cultural. Cele trei persoane sa aiba experienta
sau specializare.

Daca se gaseste sa se faca o modificare la art.2, alin.(l) o sa fie de acord cu
proiectul de hotarare, altfel, cu denumirea aceasta de societate civila, o sa se abtina.

Indiferent cine vor fi cei trei consilieri nici acestia nu sunt specialisti in
organizare culturala.

D-na Clinciu precizeaza ca atunci cand se va anunta public ca se fac inscrieri,
se vor stabili si criterii.

Dl.Dochia mentioneaza ca dumnealor nu s-au gandit ca peste cele trei structuri
sa mai fie numit inca un director, ci ca sa fie un director, un contabil, doi electricieni,
pe toata structura.
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Pe de alta parte, o activitate culturala vazuta in ansamblul ei, altfel o gestionezi,
altfel gestionezi banii. Un concept unitar are si o alta putere sa atraga fonduri pentru
domeniul cultural. Daca se mtocmeste un proiect in care se spune ca exista trei sali de
spectacol, ansamblu folcloric, festival de teatru si se doreste imbunatatirea unei sali,
altfel proiectul este luat in seama, decat atunci cand o institutie mica doreste acelasi
lucru.

Vis-a-vis de ceea ce a spus d-na Albu, dumnealui propune sa vina cei care
raspund de Societatea Filarmonica, de Festivalul de Arte, de Festivalul de Jazz, de
Festivalul de Teatru, de ansamblul folcloric, persoane care sunt implicate in activitati
culturale de o anumita amploare, care, impreuna cu domnii consilieri sa gandeasca un
lucru comun.

Dl.Enache precizeaza ca initiatorii au schitat o expunere de motive, prin care
propun ce doresc dumnealor sa faca. Domnii consilieri pot spune daca este sau nu
este bine, sau pot veni cu propuneri.

Dl.Dragomir mentioneaza ca se vorbeste de organizarea noii structuri; intreaba
daca dispar alte patru structuri.

Raspunsul d-lui Dochia este afirmativ.
De asemenea, antevorbitorul intreaba daca costurile cu personalul vor fi mai

mici sau mai mari.
Dl.Dochia precizeaza ca asta isi doresc, sa fie mai mici.
Dl.Dragomir considera ca acum nu ar trebui sa se gandeasca la suplimentarea

statului de functii, ci din contra, la diminuarea acestuia.
Antevorbitorul spune ca primul lucru care s-a discutat a fost cel juridic, ce

posibilitate exista pentru infiintarea centrului. Cei din primarie au mentionat ca exista
posibilitatea reorganizarii. Astfel o sa fie un director, un responsabil si niciodata nu
s-a discutat sa existe ceva in plus, fata de ce este acum.

Dl.consilier Pitigoi face cunoscut faptul ca a participat la discutiile care au avut
loc pentru initierea proiectului de hotarare. Din punctul dumnealui de vedere, nu crede
ca daca dl.Fratila nu mai este in Consiliul local, nu mai exista alte persoane care au
habar de activitatile culturale. Dl.Duran este specialist pe partea artistica, a organizat
deplasari, concursuri, evenimente de acest gen. Dl.Dochia are experienta in ceea ce
inseamna teatru, spectacol de divertisment, pantomima, mima.

fn concluzie, domnii consilieri ar trebui sa genereze anumite criterii, pe care le
prezinta Consiliului local si vor atrage specialisti de cultura din societatea civila.

Acum se vorbeste despre faptul daca domnii consilieri isi doresc sa aiba calitate
in actele de cultura propuse. Daca se doreste calitate si o persoana cu care sa se discute
unitar (nu mai se discuta cu managerul de la biblioteca, de la muzeu, de la Casa de
Cultura Geo Bogza, de la Casa Tineretului) si careia sa i se spuna ce se doreste, de
exemplu, la un spectacol de revelion, la un targ de craciun, domnii consilieri trebuie sa
spuna daca doresc alt nivel de cultura in Campina sau vor sa ramana cu ce exista.

Dumnealui nu este multumit si o sa voteze proiectul de hotarare, de principiu.
D-na Albu precizeaza ca infiintarea centrului cultural, nu inseamna ca se

elimina tot personalul executiv de la Casa de Cultura Geo Bogza, de la Casa
Tineretului, de la Biblioteca C.I.Istrati. Centrul cultural va avea un sef cu care domnii
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consilieri o sa discute. Daca acesta o sa lucreze cu aceeasi oamenii de la unitatile
culturale, actul cultural o sa fie tras mjos.

Reaminteste faptul ca in urma cu 3-4 ani, dumneaei a propus infiintarea
centrului cultural, nemultumita fiind de activitatile institutiilor de cultura din Campina
de care raspunde administratorul public, care ar trebui sa raspunda numai de lucrurile
de care trebuie sa raspunda un administrator public.

Este de acord, dar i se pare ca se porneste total gresit deoarece se vorbeste de o
structura, pe care trebuie sa stii sa o organizezi, nu sa organizezi spectacole. Dumneaei
ar fi vazut un studiu de oportunitate intocmit de cineva de specialitate, decat de
comisia propusa. Acest lucru a dorit dumneaei sa evidentieze, sa nu se ajunga in
situatia Clubului Sportiv sau a altor institutii.

D-na Clinciu precizeaza ca este un proiect de hotarare prin care se solicita
acordul de principiu al Consiliului local pentru reorganizarea institutiilor de cultura.
Domnii consilieri au fost invitati la aceste sedinte la care au participat decat 4-5
consilieri.

Dl.Enache doreste ca d-na consilier Clinciu sa spuna cine a participat la sedinte
din partea executivului, din parteajuridica a legislativului (d-na secretar Moldoveanu),
care a consultat toate legile. I1 roaga pe dl. director juridic Anton sa spuna ceva despre
mtalnirile respective.

Dl.Anton mentioneaza ca mai mult decat a spus d-na consilier Clinciu, nu are ce
sa spuna. A spus ca este legal si se poate face reorganizarea unor structuri intr-o
structura unica pentru eficientizarea managementului. Va trebui aprobat de Consiliul
local un ROF, o organigrama, un stat de functii.

D-na Clinciu propune pentru art.(2), alin.(l), urmatoarele:
- componenta grupului de lucru:

- reprezentantul primarului va fi numit prin Dispozitia primarului;
- cele trei propuneri pentru consilierii locali: dl.Duran, dl.Dochia si d-na

Clinciu;
- cele trei persoane din societatea civila vor fi alese pana la data de 30

ianuarie 2020, dintre persoanele care se vor inscrie ca urmare a anuntului publicat pe
site-ul Primariei Campina.

Se supune la vot propunerea d-nei Clinciu si este respinsa cu 6 voturi pentru
(d-na Clinciu, dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Pitigoi, dl.Enache, dl.Panescu).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este respins cu 6
voturi pentru (d-na Clinciu, dl.Dochia, dl.Bondoc, dl.Pitigoi, dl.Enache, dl.Panescu) si
10 abtineri (d-na Albu, d-na Lupu, dl.Candea, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Dragomir, dl.Cojocaru, dl.Ionita, dl.Cercel, dl.Duran).

UrmatoruI punct (nr.l2) este proiect de hotarare privind inchirierea prin
licita(ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri), m suprafata utiIa de 2,50
m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de transport Tn comun din Municipiul
Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, fmante,
programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.
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Ia cuvantul d-na consilier Albu care precizeaza ca trei spatii comerciale aflate
m statiile de autobuz nu sunt inchiriate, motiv pentru care propune inchirierea prin
licitatie publica a acestor chioscuri, fiecare cu o suprafata de 2,50 m.p./fiecare, pe un
termen de inchiriere de 3(trei) ani.

D-na Albu intreaba daca pretul de pornire al licitatie va fi cel stabilit prin
H.C.L. nr, /19 decembrie 2019? '

Dl.Anton propune ca pretul minim de pornire al licitatiei sa fie cel stabilit prin
H.C.L. nr. /l9 decembrie 2019 privind stabilirea chiriilor pentru folosirea
domeniului public/privat al Municipiului Campina.

A

In ceea ce priveste componenta comisiei de evaluare, d-na Albu ii roaga pe
domnii consilieri sa faca propuneri (comisia nu are propuneri).

D-na Clinciu se adreseaza d-nei Albu cu rugamintea sa faca dumneaei
propuneri pentru comisie.

D-na Albu ii propune pe d-na consilier Clinciu si pe dl.consilier Dochia -
membrii, iar pe dl.consilier Enache si dl.consilier Ionita - supleanti.

D-na Clinciu si dl.Ionita nu doresc sa faca parte din comisie.
D1. consilier Pitigoi face urmatoarele propuneri:
- dl.Dochia si dl.Panescu - membrii;
- dl.Bondoc si dl.Cercel - supleanti.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la

vot amendamentele:
- d-na consilier Albu:

- preUil minim de pornire a licitatiei va fi cel stabilit prin H.C.L.
nr. /19 decembrie 2019 privind stabilirea chiriilor pentru folosirea domeniului
public/privat al Municipiului Campina. Cu 14 voturi pentru (dl.Duran si dl.Dragomir
nu au fost prezenti), amendamentul a fost aprobat.

- dl.consilier Pitigoi a facut urmatoarele propuneri pentru componenta comisiei
de evaluare:

- dl.Dochia si dl.Panescu - membrii;
- dl.Bondoc si dl.Cercel - supleanti.

Cu 14 voturi pentru (dl.Duran si dl.Dragomir nu au fost prezenti),
amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblu sau si este adoptat cu
14 voturi pentru. (D-nii consilieri Duran si Dragomir nu au fost prezenti cand s-a
supus la vot proiectul de hotarare).

D-na Clinciu se refera la proiectul de hotarare anterior privind acordul de
principiu, precizand ca au fost 6 voturi pentru, dar domnii consilieri nu au fost
intrebati daca restul voturilor sunt impotriva sau abtineri.

Domnii consilieri mentioneaza ca celelalte voturi (10 voturi) sunt
abtineri.

PunctuI nr.l3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea actualizarii limitelor de proprietate pentru imobilul - teren,
apartinand domeniului public al Municipiului Campina, str.l Mai, f.nr., Tarla
83, Parcela 886 Cc partial, Nr.Cadastral/CF 24597.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei amenajarea
teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

D-na Clinciu precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat, membrii
comisiei nu au nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
la vot si este adoptat cu 13 voturi pentru. (D-nii consilieri Duran, Dragomir si
Petrescu nu au fost prezenti cand s-a supus la vot proiectul de hotarare).

Ultimul proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii bugetuIui
Iocal aI MunicipiuIui Campina si aprobarea rectiflcarii bugeteIor ordonatoriIor
terfiari de credite, pe anul 2019.

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

Face mentiunea ca daca se va mai aloca o suma importanta de bani prin
rectificarea de buget a Guvernului Romaniei, domnii consilieri o sa fie convocati la o
sedinta extraordinara, de indata. Ultima plata se va face pe data 31 decembrie.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 11 voturi pentru. (D-na consilier Lupu si dl.consilier Ionita nu au
votat proiectul de hotarare, iar d-nii consilieri Duran, Dragomir si Petrescu nu au fost
prezenti cand s-a supus la vot proiectul de hotarare).

UItimul punct (nr.l4) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.

Dl.primar precizeaza ca s-a fmalizat lucrarea de modernizare a str.Dealului,
tronson cuprins intre Calea Doftanei si partea de sus. Este o lucrare buna, iar cetatenii
au scapat de noroaie si de pietrisul care se ducea la vale.

Azi (n.r. 19 dec.) a avut loc deschiderea terenului de sport din Cartierul
Slobozia, unde au fost invitati copiii de la Gradinita nr.5, de la Casa Sperantei.
Terenul este deschis pentru toti copiii din Campina, cu mentiunea ca reparatiilor vor
fi realizate pe cheltuiala firmei cand vremea va fi foarte buna (trebuie frezata o bucata
de beton, trebuie reparata suprafata betonata si asternut din nou un strat de tartan).
S-a considerat ca si m conditiile existente (cu o mica eroare la cosul dinspre sud),
terenul poate fi utilizat si este multifunctional.

Ii invita pe domnii consilieri la spectacolul de revelion unde vor evolua Grupul
Sexi si Grupul Talisman, dupa care va fi un joc de lasere. S-a propus mutarea
amplasamentului, care nu va mai fi la "Notariate", va fi din nou la intersectia B-dului
Carol I cu B-dul Culturii. In acest loc nu mai da voie ISU sa se faca foc de artificii, de
aceea va fi unjoc de lasere.

Aduce la cunostinta faptul ca s-au dat cheile locatarilor din Caminul Energetic
si este posibil ca o parte dintre familii sa se mute pana la Anul Nou.

Dl.Ionita multumeste domnilor consilieri si precizeaza ca este ultima sedinta la
care participa dumnealui si dl.Cojocaru. Motivul este acela ca o sa paraseaca la
sfarsitul saptamanii formatiunea ALDE si se va inscrie intr-un partid nou care se
numeste Prahova Tn Actiune. I se pare normal ca dupa 30 de ani de la caderea
comunismului, orice politician care nu mai reprezinta un partid sa se duca acasa.

Urmatorii de pe lista de consilieri de la formatiunea ALDE si-au dat toti
demisia, deci organizatia ALDE din Campina s-a desFiiiilal."^--
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Multumeste d-lui primar si d-lui viceprimar pentru ca au avut o relatie
fructuoasa in cei sapte ani jumatate si cu unii spera sa se revada si peste 6 luni.

Dl.Cojocaru se simte onorat ca a facut parte din Consiliul local si ca a
reprezentat cetatenii campineni.

Dl.Anton intreaba daca dl.Ionita si dl.Cojocaru, azi, si-au dat demisia din
Consiliul local.

Raspunsul d-lui Cojocaru este afirmativ.
D-na Clinciu completeaza si spune ca si-au dat demisia atat din Partidul

ALDE, cat si din Consiliul local.
Dl.Anton se adreseaza d-lui Ionita si d-lui Cojocaru cu rugamintea ca demisiile

sa fie si scrise si inregistrate la primarie, ca sa se poata intreprinde masurile necesare.
D-na consilier Clinciu le ureaza domnilor consilieri sarbatori fericite, un An

Nou mai bun si sa se vada cu bine in prima sedinta a Consiliului local de anul viitor.
Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara

$edim> inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Pre$edinte de $edim:a.,
Consilier, ^ '^v,

d-na Clinciu Monica-Iozefina

Secretarul Municipiului
C^ipina,

jr.Moldov|anu Elena
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Intocmit,
ec.Balan Lavinia

'>H'
Iordadie GabrieIa

edit.I.G.
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