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incheiat astazi 20 februarie 201

Bu:nbacea

Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa extraordirJara
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozr{ia
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin{ei au fost conduse de dl.consilier Enai
prezen|i 10 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat:
d-na Frincu Anda-Lorena, dl.Candea Costantin, d-na Petnv
Ion, dl.Duran Andrei, dl.Cojocaru Mihail-Gabriel, dl.Ionita
- Catalin).

La lucrarile acestei $edinJe au participat: dl.Tisea
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - ^
Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului
Alice - Director economic, dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu i
Loredana - sef Serviciu buget, fmante, contabilitate, d-na
Directia investitii, dl.Crijanovschi Grigore - sef Serviciu
Didona - Arhitect sef, dl.Anton Iulian - Director juridic, d
Serviciu achizitii publice, programe de fmantare, d-ra
Cabinet primar, d-na Balan Lavinia - sef Serviciu administra
relatii cu publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu -
Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local,
administrator public al Municipiului Campina, reprezentan^i
locuitori ai Municipiului.

Presedintele precizeaza ca este o sedinta extraordinar^
de consilieri prezenti (10 consilieri).

De asemenea, aduce la cunostinta domnilor consilieri
zi sunt inscrise sase puncte.

Nu sunt propuneri de modificare, completare a proie
acesta este supus la vot si aprobat cu 10 voturi pentru.

Se trece la discutarea primuIui punct inscris pe
hotarare privind acordarea unui premiu sportivei care
deosebite la actiuni sportive internationale.

Inainte de prezentarea referatului de aprobare, d-na
avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prima
care prezinta referatul de aprobare.

Dl.primar mai precizeaza ca dl.antrenor Cezar Popes
locale sa se discute cu profesorii de sport din unitatile scola:
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au varsta cuprinsa Tntre 12-14 ani sa se poata inscrise la Sc(
Sinaia.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
si este adoptat cu 10 voturi pentru.

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hot
schimbarii destinatiei unei locuinte (garsoniera) situata
B-dul NicoIae BaIcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din
locuinta din fondul locativ al Municipiului Campina.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare -
,̂

Laurentiu pentru a prezenta referatul de aprobare. Inainte
dl.Primar precizeaza ca administratia locala nu are teren
sportivilor cu performante deosebite, asa cum acorda alte Pri
de aceea se considera ca masura propusa este justificata, a
socio-locativa a familiei monoparentale a sportivei formata
locuiesc mtr-un imobil compus din 2 camere cu o suprafata
m.p. fiecare.

^.

In continuare, dl.Primar prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de

si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).
Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este pro

acordarea titlului de ,,Cetafean de onoare al Munici
Georgeta Popescu.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prima
care prezinta referatul de aprobare.

Ceremonia pentru acordarea diplomei care atesta c
onoare" se va desfasura in cadrul sedintei ordinare a C
februarie 2020.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectulu
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru^

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hofc
asocierii Municipiului Campina cu Comuna Ban
obiectivului "Amenajare podet peste raul Doftana".

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare -
Laurentiu pentru a prezenta referatul de aprobare.

Propune Consiliului local sa aprobe acest proiect d
vorba de o cale de acces catre o localitate si nu numai cei c
interes sa ajunga in Campina, ci si campinenii au anumite s
sa mearga in comuna alaturata. fntrucat podul vechi este
accesibil, podetul care se va realiza poate sa faca legatura mtr

Dl.Enache precizeaza ca valoarea obiectivului este
Consiliul Judetean a platit aprox. 600.000 lei (l/3). Consilk
fie mai darnic in aceasta problema.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi estepro
aprobarea bugetului local al Municipiului Campina
ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.
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Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.prima
care prezinta referatul de aprobare. Dumnealui o sa prez
despre buget, restul se gaseste in toate anexele care au 1
consilieri, cu ocazia transmiterii proiectelor de hotarare.

Fata de cele prezentate in referatul de aprobare, dl.P
completari:

- din punct de vedere al dezvoltarii s-a avut in vedere
si lucrari noi, in masura in care bugetul a permis acest lucru;

- pentru serviciile publice propune finantarea lor tota
civila, evidenta persoanelor, s.a.m.d.), pentru ca acestea
Municipiului Campina, cu diferite probleme;

In continurae, prezinta unele mentiuni din referatul de
Cu privire la Anexa nr.2 - Sectiunea de dezvoltare, fac

- sume repartizate pentru invatamant - 500 mii
Tehnologic Energetic - reparatia acoperisului (Anexa nr.2);

- a propus suma de 300 mii lei (care nu este
dezvoltare) la Colegiul National "Nicolae Grigorescu" pentn
la sala de sport;

- sume repartizate pentru sanatate 1.300 mii
pentru Spitalul Municipal Campina (fmalizarea lucrarilor de
operator si holul de la etajul 1) si 500 mii lei pentru Spitalul
destinata pentru proiectele propuse de spital, cu fmantare i
daca proiectele nu sunt realizate suma va fi transferata
incepand cujumatatea anului);

- sume repartizate pentru alte activitati economi
piata pentru parcare);

- bugetul creditelor interne este modificat fata d
fiindde4.552,llmiilei.

In cadrul acestui buget, sectiunea de functionare ar
sectiunea de dezvoltare 29,30%, cheltuielile de personal 24,;
5% (diferenta poate fi comunicata de Directia economica si

Anexa nr.2 cuprinde urmatoarele obiective de investiti
- sistemul informatic integrat la nivelul Primariei - 32

(este Sistemul informatic integrat care va cuprinde baza
economica si va avea legaturi cu toate compartimentele:
APL);

- solutii informatice integrate pentru simplificarea pro
reducerea birocratiei. Este un proiect cu fonduri europene,
lei, cu fmantare integrala, cu bani europeni. Informeaza
asociere de societati care lucreaza pentru aceste solutii i
realizarea soft-urilor.

- "Restaurarea, dotarea si valorificarea durabila a
obiectivului de patrimoniu - Muzeul Memorial B.P.Hasdeu
153 mii lei din credit si 6.825 mii lei din fonduri europene;

- extindere cimitr uman Bobilna - 500 mii lei din
- cimitir uman "Lumina" - continuarea lucrariij

proprii;
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C
europeie

- cresterea eficientei energetice in cladirile rezident i
(proiect cu fonduri europene) - 965 mii lei, din care: 265
lei din fonduri europene;

- cresterea eficientei energetice la Spitalul Municipal
din care: 122 mii lei din credit si 5.978 mii lei din fonduri

- cresterea eficientei energetice in Liceul Tehnologic
din care:ll mii lei din credit si 558 mii lei din fonduri

Proiectele nu se finalizeaza in anul 2020, majoritate
pentru care in Anexa nr.2 nu se regaseste toata suma
indicatorii tehnico-economici. Realizarea lucrarii va continua

- reabilitare termica blocuri de locuinte B-dul Carol
Ministerul Dezvoltarii - 1.000 mii lei, din venituri proprii.
incat se cheltuie mai intai suma de 1.000 mii lei, dupa care
Ministerul Dezvoltarii;

- reabilitare Parc Trandafirilor- 100 mii lei;
- realizarea monumentului in parcul "Soldat" -

Votive" - 215 mii lei din venituri proprii, care ar trebui
Eroilor, pentru a putea fi inaugurat;

- realizare cadastru general - OCPI fmantare 4 si fman
mii lei (venituri din bugetul local, dar care vor fi asigurate dir

- SF cerere de fmantare (...) "Construirea de locuinte
care traiesc in locuinte amenintate de alunecari de teren sau i
160 mii lei din fonduri proprii;

- SF imobil administrativ str.Orizontului, nr.4 - 100
si al Politiei locale). In acest an doreste sa se realizeze studiul

- mobilier locuri de joaca - 205 mii lei (mai exista
modernizate, cum ar fi: partea din spate a locului de joaca de
dejoaca de la gradinite si in alte locuri din municipiu);

- echipamente de sport/fitness - 150 mii lei (este o soli
unor locuitori care doresc sa faca miscare undeva in centrul
sau Al.Rozelor);

- reparatii si reabilitare Calea Doftanei - 4.050 mii le
fonduri proprii si 4.000 mii lei din credit;

- reabilitare si combatere inundatii din Al.Salcamului
locale.

Dl.Stoica nu este prezent la sedinta Consiliului
municipalitatea va investi si in zona in care locuieste dumnea

- reparatii si reabilitare str.Voila si str.Orizontulu
Deocamdata sunt proiecte pentru ca, pana nu se realizeaza
realiza nici lucrarea de modernizare. Poate modernizarea
realizarea canalizarii, iar administratia gaseste o sursa de
pentru modernizarea str.Voila si str.Orizontului.

S-a inceput lucrarea de canalizare la intersectia
str.Republicii, dupa care se va moderniza strada. Se va
unde vor fi mai multe tronsoane de reparatii.

- DALI in vederea consolidarii B-dului Carol I de la
pod Lunca Cornului - 120 mii lei (in zona sunt deplasari
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verticala; trebuie facuta o documentatie pentru
vada ce propun specialistii sa se realizeze in zona respedtiva:
si pe str.Pictor N.Grigorescu - pana in pod si dupa pod, spn
acest motiv, la sfarsitul Cap."Alte cheltuieli de investitii", <
pct.C - Alte cheltuieli de investitii - Expertiza tehnica si s
N.Grigorescu, intersectie cu str.Plevnei si SF drum de acces

Propune urmatorul amendament la venituri (i s-a
sedintei, faptul ca, Consiliul Judetean a hotarat intr-o
15-16): alocarea sumei de 350.000 lei - Cod indicator 4.
fonduri la dispozitia Consiliului Judetean Prahova. Aceasta
ce cheltuieli doreste Consiliul local.

De asemenea, in cadrul discutarii bugetului a avut mai
la consultarea publica:

- Partidul USR a inaintat o contestatie pe data de 7
pozitii din propunerea de buget care a fost publicata spn
partidului, cu o scrisoare, care se afla pe masa, in fata fieca^ui
consilieri sunt de acord cu scrisoarea intocmita de
si sa se considere ca au luat act de ea si este bine intocmit r;
acord, domnii consilieri sa propuna altceva. Asa prevede
Consiliul local delibereaza asupra raspunsului. O parte din
bune, o parte au fost amanate si o parte nu.

- solicitarea din partea d-lui Calin Gherman care
dezbaterii publice. Sunt diverse propuneri, cum ar fi:

- reparatia unui gard - Serviciul ADPP o prind
care se va realiza in regie proprie;

- reparatia gardului de beton care se afla la
Campina se va face tot in regie proprie, iar gardul viu se
Serviciul spatii verzi;

- refacere asfaltare str.Alexandru Vlahuta - exist&
local, o pozitie la Cap.C - Alte cheltuieli de investitii, p
modernizare str.Alexandru Vlahuta. Deocamdata, societatea
introduca canalizarea, dupa care vine Primaria cu lucrarea
poate lucra in acest moment pentru ca s-ar face o dubla fmj
punct de vedere legal.

Dl.Gherman a venit si la audienta, la dumnealui si i
asupra propunerilor pe care o sa la faca si d-lor consilieri.

- locatarii din zona Casei de Cultura:
- doresc consolidarea terasamentului in zona af<

si eroziunea taluzului spre calea ferata Campina-Campinita;
- refacerea retelei de apa potabila;
- reevaluarea situatiei retelei de canalizare, astfe

fie nevoie de interventii la aceasta canalizare;
- realizarea unui trotuar pe partea stanga a strazii

Pentru partea importanta propusa de acesti locatari s
Hidro Prahova prin care s-a solicitat informatii despre
modernizeaza strada trebuie inlocuita conducta de apa),
trotuarului situat pe partea stanga cand se coboara spre str.
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fost mtrebata daca in perioada urmatoare se intrc
Campineanu (canalizarea in acest moment este realizata p&c|
a societatii Hidro Prahova si nu a administratiei locale.

- Asociatia Campina Civica a inaintat o scrisoare prir
probleme:

- starea defectuoasa a unor strazi (la consult;
explicat cum se realizeaza toate acele modernizari - Calea
str.Alexandru Vlahuta, str.Voila, str.Drumul Taberei, str.Siretului, str

- identificarea unor noi spatii pentru amenajari
laterale, cu decupaje trotuar (este o sarcina a Serviciului A^)PP, deptul de migaloasa,
de identificare a zonelor unde se pot realiza);

care rJrezinta mai multe

.rea publica, dl.primar a
Doftanei, str.Orizontului,

de parcari de tip alveole

- plantarea de puieti (nu face obiectul proiedtului d
aprobarea bugetului). Ministerul Mediului sprijina pe cei care dore
de puieti. Administratia o sa se adrese Ocolului Silvic pentru puieti
in zonele unde sunt alunecari de teren: zona IREP, zona Musel, Drumul Taberei si str.
Ion Campineanu.

- iluminat public pe str. Ion Campineanu (trebuie reparat de catre firma
care se ocupa de service). Drumul Taberei si str.Podului fic parte din proiectul de
"Reabilitare a sistemului de iluminat public", lucrare care se va realiza cu fonduri
europene.

- avansare procedura pentru continuarea si xtinder
cercetare arheologica la vechea vama si includerea acesteia in cir
exista fonduri pentru aceasta lucrare, care costa peste 1600.000 lei, fara TVA.
Propune sa se realizeze lucrarea cand va aparea o nouaaxa de: fmantare pentru
monumente istorice. Aceeasi propunere este si pentru Capela
ajuns la Ministerul Culturii pentru aprobarea tipului de monument istoric.

- amenajare piste de motocros - se incearca sa
terenurile situate in extravilanul Municipiului Campina sau

Hernea

sa aiba

.Muscelului);

hotarare pentru
c sa faca plantari

si o sa se planteze

:a proiectului de
;uitul turistic. Nu

, propunere care a

se gaseasca o varianta cu
loc o discutie cu

primarii localitatilor din zona si prin Asociatia de Dezvoltate Inter|comunitara Valea
Prahovei sa se realizeze o pisa de motocros, la Brebu, TelegaJ Valea Doftanei.

- dl.Ivanescu Cristian s-a prezentat cu o cerere la dezbaterea p^blica si doreste sa
se determine dimensiunile masivului de sare care se afla pe terfenul cumparat de
dumnealui (fostul amplasament al Lacului Vladoaia). Sp va r|ealiza cu ocazia
actualizarii P.U.G.-ului (lucrare care trebuie fmalizata pana in anul 2$23), cand o sa fie
multe studii de realizat si se va realua si studiul masivului dp sare c|a sa se vada daca
acesta exista sau nu. Astfel se poate ridica si restrictia de construire.

- dl.Boian Trandafir doreste realizarea unei canaliz&ri pe ^Ueea Scarisoara.
Propunerea a fost inaintata catre Hidro Prahova, care are investjtii din fondul de

i

.al desc|his, care, teoretic
dezvoltare si poate sa realizeze canalizarea.

Aduce la cunostinta ca pe str.Ciocarliei exista un a
este pentru ape pluviale, practic este cu ape menajere. S-a pierdut o ^ctiune in instanta
si s-a introdus un tub de 1000 in curtea unei familii. De ourand b-a mai pierdut o
actiune in instanta si familia respectiva doreste daune intense, dar|si sa se modifice
solutia (solutie care acolo nu se poate modifica). S-a propus societa4ii Hidro Prahova
sa mearga pe ideea propusa mai demult, sa se faca o ocolire sau o alternativa la

,̂

canalizarea pluviala, care sa includa str.In Lunca, pana la sta$a de epurare, iar varianta
cu tubul din curte sa fie inchisa.

6



Presedintele sedinta crede ca domnii consilieri au lu
bugetul din acest an si ii roaga sa se inscrie la cuvant.

D-na Albu se refera la suma alocata de Consiliul Ju
suma de 350 mii lei, care nu sunt prevazuti in buget. Propur
mii lei sa fie alocati la sectiunea de dezvoltare - inve5
platforme web, care sa ajute Primaria si Consiliul local sa ai
sfarsitul anului sa se lanseze o sesiune de proiecte (cu ur
nr.350), dupa care se aloca in buget o suma, iar dupa aceea se

In continuare se refera la anexele bugetului local, un
cu numarul de salariati, pe fiecare institutie si suma total
Clubul Sportiv precizeaza ca are 11 salariati, din care 9
unu nu mai apare.

in ceea ce priveste lista lucrarilor de la Serviciul
Domeniul public, intretinere si functionare, la nr.crt.9 este m
termice apartinand domeniului public" - nu a inteles despr
explicatie.

La acelasi Capitol, pct.29, a constatat ca Rampa ecolo
are nicio utilitate, deoarece este inchisa. Daca s-ar face un c
pana acum, cate costuri au fost cu aceasta rampa, si-ar d
inschisa de-adevaratelea. Anul acesta pentru rampa respec
1,5 miliarde lei vechi, pentru ceva care nu mai are nici o utilt

La pct.32 pentru paza de la baza de productie - str
suma de 150.000 lei. Nu stie daca spatiile de la baza pot
foloseste primaria.

Dl.Crijanovschi precizeaza ca o sa incerce sa reformul
acelea fiind centralele care au apartinut institutiilor de invate
pe care le are primaria.

Dl.primar se refera la propunerea d-nei Albu pentru p
se consulta populatia la sfarsitul anului pentru intocmirea bi
Se trec mai multe lucrari, propuneri, se poate veni cu
cetatenilor si agentilor economici. Pe baza unui fel de sond
un proiect de buget pentru anul viitor. Este de acord cu p
sensul, ca din suma totala de la Consiliul Judetean sa se ia 1
alocati la Cap.Alte venituri - 36.05.

D-na Clinciu isi aminteste ca atunci cand au avut loc
local, veniturile bugetului local erau de 95 milioane lei, iar ai
lei. intreaba ce s-a intamplat cu diferenta.

D-na Tudorache precizeaza ca in proiectul de buget
veniturile erau cu 10 milioane mai mari pentru ca era pr
creditului, a sumelor avizate de Comisia de imprum
Compartimentele au ajuns la concluzia ca nu sunt necesare
prevazute decat sumele care se vor cheltuii anul acesta.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectulu
vot amendamentele:

- suplimentarea bugetului cu 350.000 lei, cod i
din fondurile la dispozitia Consiliului Judetean Praho
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lei vor fi alocati la cod indicator 36.50 si 150.000 lei la alte
web. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru), amendamertul este| aprobat.

- d-na Albu a propus ca suma de 150.000 lei sa fie fol
platforma web, in vederea crearii unui buget participativ.
(10 voturi pentru), amendanientul este aprobat.

Dl.Enache subliniaza faptul ca dezbaterea publica
cetateneasca in acest an, iar dl.Primar a prezentat Coqsiliului^ local doleantele
cetatenilor.

Referitor la contestatia Uniunii Salvati Romania -
domnii consilieri sunt intrebati daca sunt de acord cu
administratie.

Intervine d-na Albu care precizeaza ca respectiva
Primariei si Consiliului local. Daca domnii consilieri votea2a ca isj asuma raspunsul
formulat, crede ca presedintele sedintei Consiliului local ar tn:bui tre^ut ca semnatar pe
adresa.

Presedintele sedintei precizeaza ca votul a fost

veniturj pentru platforma

)sita la iinvestitii pentru o
unaftimitate de voturi

insempiat o preocupare

Filiala iLocala Campina,
raspuftsul formulat de

contestatie este adresata

dat asUpra continutului
raspunsului formulat de administratie la contestatia USR.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansambl^l lui si este adoptat cu
unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

PunctuI nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotskrare privind angajarea
Cabinetului de Avocat "EIena Teodorescu", sa reprezinte Municipiul Campina m
fata instantelor judecatoresti competente, in actiunca avand ca <bbiect contestatie
Tmpotriva Deciziei nr.30/10 apriIie 2015 emisa de MDKAP, rbjudecare Dosar
nr.26/42/2016.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de ^iotarare|, se supune la vot
siesteadoptatcuunanimitatedevoturi(lOvoturipentru). |

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizanduUe, presedintele declara
inchisa. |

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verba|.

Sebretar Qeneral
Municipiul Campina,

ir.MoldWeanu EIena

Pre^edinte de
Consilier,

dl. Enache Dragomir

edit.I.G.

Into^mit,
,BaIanLavjniaec

Iordache Gabriela


