
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
mcheiat astazi 27 februarie 202(

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin^a ordinara
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozh:ia nr
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile ^edin^ei au fost conduse de dl.consilier Enach
prezen$i 16 consilieri locali din totalul de 17 (a absent dl.Candea

La lucrarile acestei $edin|e au participat: dl.Tiseanu
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Vi
Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiul
Cristi - sef Serviciu impozite si taxe, d-na Pulez Loredan
fmante, contabilitate, d-na Caliman Didona - Arhitect sef, dl
juridic, d-na Voicu Monica - sef Serviciu juridic, contencios,
consilier in cadrul Compartimentului monitorizarea servic
avize, dl.Visan Marius - director executiv al Directiei Politi^
Campina, d-na Ionita Alexandra - director Casa de Cultura
Florin - director Casa Tineretului, d-ra Bumbacea Ioana -
d-na Balan Lavinia - sef Serviciu administratie publica lo
publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - jurist in cadrul Corr
relatia cu Consiliul local, dl.Stanciu Iulian - comisar sef, s
Campina, dl.Badulescu Remus - administrator public al
reprezentan^i ai mass-mediei, precum $i locuitori ai Municipiul

Presedintele deschide lucrarile sedintei precizand ca
s-au initiat unele masuri pentru recunoasterea valorii unor c
mod special domnisoarei care ne-a onorat cu rezultatele dumn
de "Cetatean de onoare al Municipiului Campina", i se va|
valoarea de 10.000 lei, pentru performanta deosebita in sportul

Inainte de inceperea lucrarilor sedintei, i se da cuvant^l
citire continutului diplomei de cetatean de onoare si o invita p<
alaturi de dumnealor, inmanandu-i diploma.

D-ra Georgeta Popescu multumeste pentru premiul
bucura ca este campineanca; Tntotdeauna s-a mandrit cu acest
niciodata din acest oras.

Dl.Enache aduce la cunostinta domnilor consilieri ca
sunt inscrise 22 de puncte.

3e ceriifica

SEFSERWi

a Consiliului local al
137/19 februarie 2020 a

i

Dragomir, la ele fiind
Costantin).
Horia - Laurentiu -

eprimapul Municipiului
ina, dl.Birligiu
Serviciu buget,
ulian - Director
aurici Cristina -

ilor pu|blice, transport,
local^ a Municipiului

'Geo B|ogza", dl. Buda
cbnsilier Cabinet primar,

;ala, a
partim

eiM Poli

din Campina, in
aturi de diploma

d-lui

primit.

pe proie

^ricol, relatii cu
;ntului juridic si
iei Municipiului

VLunicipiului Campina,
ui.
n sedirita extraordinara
3tateni
aei. A
inmana si un CEC m

mondid si campinean.
primar, care da

o d-ra Creorgeta Popescu

Precizeaza ca se
ucru si nu o sa se mute

:tul ordinii de zi

;opjs fiind comorma cu
originaiui jtl^t ia noi



Pentru ca nu sunt modificari si completari, se supune 1
zi, acesta fiind aprobat cu 16 voturi pentru.

In continuare, presedintele sedintei ii da cuvantul d-n
Elena pentru a supune la vot procesul - verbal al sedintei din

D-na secretar Moldoveanu supune la vot procesul -
ordinare desfa^urata m data de 30 ianuarie 2020). Intreab
propuneri de modificari, completari. Cu 16 voturi pentru, proc<

Dl.Enache aduce la cunostinta Consiliului local c
dl.Olarasu Laurentiu o sa faca cunoscut raspunsul ce urmeaz^
comerciale.

Se trece la primul punct inscris pe ordinea de zi - refe
demisia din caIitatea de consiIieri locaIi a d-lor Cojocaru
DanieI.

Ia cuvantul d-na secretar general Moldoveanu Elena car<
acest referat a fost comunicat si d-lor consiIieri si a fost into
demisiilor, m scris, de catre cei doi consiIieri, respectiv
demisia pe data de 31.01.2020, iar dl.Ionita Daniel pe data de 5

Conform prevederilor legale, ln baza demisiei mceteaz
consilier local.

Constatarea incetarii de drept si vacantarea locurilor
locali se realizeaza printr-o hotarare adoptata de Consiliul
referatul constatator, semnat de Secretar si Primar.

Hotararea de constatare, conform dispozitiilor din Cod
initiata de primar sau de oricare consilier local. In cazul de fa
hotarare au fost initiate de dl.Primar.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proie
constatarea incetarii de drept, mainte de expirarea
mandatului de consilier local al d-Iui Cojocaru Mihail
vacant a locului acestuia m ConsiliuI local al Municipiului'

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

D-na Moldoveanu mentioneaza ca toate avizele comi:
cadrul Consiliului local sunt favorabile.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotari
incetarii de drept, mainte de expirarea duratei normale, a
local al d-Iui Ionita Daniel si declararea ca vacant a Iocul
locaI al Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl
Laurentiu, care precizeaza ca fata de cele mentionate m refe:
nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h<
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
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UrmatoruI punct (nr.4) de pe ordinea de zi privest
Politiei Municipiului Campina pe anul 2019.

Dl.Enache doreste ca dl.Stanciu Iulian - seful Politiei
prezinte doar ceea ce ar fi dorit sa faca si nu s-a putut realiza.

Dl.Stanciu Iulian precizeaza ca dupa posibilitatile pe car
considera ca si-au indeplinit obiectivele in 2019, astfel incat
situeaza cu mult sub media judeteana a infractionalitatii. !
accidentele de circulatie din care au rezultat vatamari grave s
transmis se poate observa scaderi la majoritatea infractiunilor.

Dl.Primar se refera la circulatia rutiera, precizand ca
constatat ca circulatia rutiera este din ce in mai rapida, se
repede pe strazile Municipiului Campina, fapt care a
accident la intersectia str.Marasesti cu str.Grivitei. Ii recomand^
continuare, sa amplaseze radarul pe toate strazile importante
si pe care se circula foarte repede, astfel incat sa se respecte lin

Antevorbitorul mentioneaza ca accidentul rutier la care ;
nu s-a soldat cu vatamari, a ramas accident cu pagube material
excesiva, ci o neacordare de prioritate si o neatentie a
str.Marasesti. Din materialul prezentat se poate observa ca
aprox. 6.114 sanctiuni contraventionale aplicate, singurul indi
mai putin decat anul anterior a fost depasirea regimului
radarul a fost stricat 5 luni de zile.

Reaminteste faptul ca foarte multe primarii au cumpars
dat in comodat politiilor pentru a le putea folosi. Valoarea este
lei, acestea putand fi folosite si pe timp de noapte.

Dl.Primar precizeaza ca se poate include pe lista achizit
anului 2020, in momentul cand se va face o rectificare de b
astfel de radar.

Referitor la problemele legate de viteza mentioneaza
partea dumnealui, ci din partea unor cetateni care locuiesc pe
str.Grivitei, str.Plevnei, str.I.H.Radulescu, str.Sublt.Erou
Teodoroiu. Daca nu se gaseste alta solutie, sa se mai institi
relantisoare pe strazile respective, astfel incat viteza sa fie re
dispozitive.

Dl.consilier Pitigoi se adreseaza d-lui Stanciu, rugandu-l
catre Consiliul local pentru achizitionarea radarului mobil.

Dl.Dochia precizeaza ca acel radar performant care o s
asezat la panda, ci la vedere, ca sa fie si preventiv.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este Raport de
Municipiului Campina in anul 2019.

Ia cuvantul dl.Visan Marius - director executiv al Dire
precizeaza ca s-a incercat sa se puna in aplicare toate hotarari
au fost aprobate. In anul 2019 s-a dat prioritate gunoaielor, des

Isi doreste ca politistul local sa poata sa iasa la pensie
doreste o relatie corecta cu cetateanul.
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A discutat si cu conducerea si spera sa fie de
body cam-uri si astfel va controla mai bine relatia politistului l

D-na Albu se refera la respectarea disciplinei in
constatand ca sunt cladiri care sub pretextul schimbarii acoper
mansardeaza, fara autorizatie.

De asemenea, cand au loc anumite sarbatori religioas
mortilor"), la cimitirele unde dumneaei se duce "Invierea lui "
Bobilna sunt foarte multi cersetori, in special la acesta din urn
privata care asigura paza, un domn care nu face nimic pen
sambata trecuta erau haite de caini. Poate pe viitor, in zilele n
fie prezenti politisti locali, sa se descurajeze cersetoria.

Dl.Visan precizeaza ca in ceea ce priveste disciplina in
singura persoana. Toti politistii locali daca observa ceva c
procedura care prevede transmiterea sesizarilor catre Compart
Sunt 54 de sanctiuni contraventionale, 96 de note de consta
adresate Directieijuridice si Serviciului ADPP, 32 de cladiri r
situatie transmisa Directiei economice in vederea impozit
observat ceva este rugata sa semnaleze acest lucru pentru ca or
si promite ca se vor lua masuri, incercandu-se a fi acoperit tot'.

Dl.Enache intreaba daca domnii consilieri cunosc
trebuie sa-l foloseasca si sa anunte Politia locala.

Dl.Visan precizeaza ca numarul de telefon este pe site-
mentionat inclusiv in raportul de activitate. Exista si whats;
foarte bine si cetatenii pot trimite poze. Considera ca cetater
mijloacele necesare ca sa-i contacteze.

Referitor la capitolul cersetorie, exista protocol inchei
Copilului de la Ploiesti si se incearca sa actioneze cat de
cersetoriei este si atributul Politiei Nationale si impreuna ince2
fenomen.

Cersetorii (asa cum au spus si preotii) vin la biserica s
poate sa-i indeparteze. Se incearca sa se mentina un climat ci
cand este sarbatoare se incearca sa fie acoperite bisericile respe

Raportat la cainii comunitari - semnaleaza de fiecare
atunci cand sesizeaza cetatenii sau din activitatea politistilor c
decat a semnala si a acorda sprijin serviciului de specialitate, n

Dl.Primar apreciaza activitatea Politiei Nationale in
colaborat foarte bine cu administratia, si-a Tndeplinit obiective
obiective pe care sa le urmareasca impreuna.

Referitor la Politia locala, apreciaza de asemenea activit
fiecare zi informarile pe care le face Politia locala catre Prin
seama ca in fiecare zi se acorda sanctiuni pentru diferite moth
in zone nepermise, oprirea autovehiculelor in zone nepermise,
injurii, discutii). Politia locala este un sprijin foarte bun pentru
pentru care ii apreciaza activitatea si ii roaga sa functioneze,
bine. In fiecare zi sunt sesizari cu privire la cainii comunit
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l orfiif .i.tz

origsrii:u'

'CWfflHi!

c;hizitionarea de
:etateanul.
uctii, dumneaei
m a renovarii, se

ar fi "Sambata
Cimitirul de pe

o exista o firma
; lucru. In plus,
te, la cimitire sa

;ii exista decat o
jaza si exista o
j de specialitate.
de note interne
fara autorizatie,

:a d-na Albu a
>r este bine venit
iul.
telefon pe care

riei, acesta fiind
are functioneaza
indemana toate

siv cu Protectia
3oate. Problema
tapaneasca acest

le pomana si nu
i de fiecare data
cimitirele.
ezenta acestora,
uleaza. Mai mult
e.
a trecut, care a
daca nu au avut

stora. Vazand in
ceprimar, isi da

carea gunoaielor
entru cersetorie,
Nationala, motiv
nuare, la fel de

. , iaft"tiiiei vai (. e o
05iefiindconformicu
6te!anoi

^|OTU^4^



saptamana sau la un anumit numar de zile discuta cu administ
sa inainteze adresa Asociatiei pentru Protectia Animalelor de L
cainii din zonele semnalate.

Sunt probleme legate de salubritate, de depunerea de gu
(se arunca gunoaie de catre unii cetateni in zone mai putin c
cauta prin gunoaie documente si de cele mai multe ori gas
numele si adresa celui care a depus gunoiul. Politia locala
discutii, dupa care le acorda o amenda. Se incearca astfel sa se
oblige pe cetateni sa depuna deseurile in locurile permise (d
sau deseuri menajere).

Dl.Petrescu mentioneaza ca a avut multe actiuni cu Poli
operativi si isi indeplinesc atributiile.

Propune sa se amplaseze camere de luat vederi, mobil
unde se arunca gunoaie.

Dl.consilier Pitigoi precizeaza ca in bugetul local pentru
suma de bani pentru achizitionarea de camere de luat vederi,
zonele cu risc major de aruncare a gunoaielor.

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proi
stabilirea unor masuri financiare la nivelul Aparatu
Primarului MunicipiuIui Campina, precum si pentru insti
publice cu sau fara personalitate juridica subordonate auto

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, respectiv
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

In completarea referatului mentioneaza ca atunci cand
hotarare a propus, fara sa cerceteze foarte mult, sa se limiteze
asistenti personali si anume, numarul de angajati la data de
timp a primit un referat din partea Directiei de asistenta so
cresterea numarului de asistenti la 123, acesta fiind numaru
prevazut in organigrama MunicipiuIui Campina. In sustinere
baza propuneri venite din partea unor persoane cu situatii de h
copil minor cu handicap aflat in grija parintelui care nu se p
munca, 3 cazuri deosebite expuse cu ocazia prezentarii la audii
in evidenta sistemului de evidenta sociala pentru insotitor).

Pentru motivele prezentate, propune modificarea nu
asistenti personali ai persoanelor cu dizabilitati de la 120 la 12.
123 ramane maxim si in momentul in care un asistat decedea/
aiba asistent personal, pe locul lui se poate angaja alt asistent p
asistate.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h
amendamentul d-lui primar - modificarea numarului de posturi
persoanelor cu dizabilitati de la 120 la 123 de posturi.

Intervine d-na secretar Moldoveanu care mentioneazj
paragraful de la art.2, alin.(2), in sensul (...), pana la numi
personali, prevazut in organigrama. Cu unanimitate de vo
amendamentul a fost aprobat. f7
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Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotara
si completarea H.C.L. nr.69/29 mai 2019 privind a
comisii ce vor func{iona la nivelul Municipiului Campina

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

Dl.consilier Cercel face urmatoarele propuneri pentru
si dl.Enache Dragomir.

Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot
aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi (16 voturi pent

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblu
unanimitate de voturi.

Urmatorul punct (nr.8) se refera la modificarea
nr.l06/29 august 2019 privind numirea reprezentan{iIo
Municipiului Campina in Consiliile de administratie
evaluarea si asigurarea calita{ii din unitafile de
Municipiul Campina pentru anul scolar 2019 - 2020, modi

Dl.Dochia face urmatoarele propuneri pentru reprezent
Consiliile de administratie:

- Colegiul NaJional ,,Nicolae Grigorescu", Munic
d-na Beldianu Violeta

- Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati", Municip
dl.Enache Dragomir

- $coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina
dl.Cercel Lucian - Adrian

- Clubul Copiilor, Municipiul Campina
dl.Cercel Lucian - Adrian.

In ceea ce priveste Consiliul pentru evaluarea si asigun
de invatamant preuniversitar, la $coala Gimnaziala ,,Ion C
Campina, se autopropune (dl.Dochia Adrian).

Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la
Dochia. Cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendam

Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat cu
(16 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hot
unor sume de bani pentru sus{inerea financiara a unor
artistice, sportive si educative organizate de Consiliul local

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisie
cultura, inva^amant, culte si tineret, sport si turism.

Ia cuvantul presedintele comisiei, respectiv dl.Dochia A
impreuna cu cei implicati a incercat sa gaseasca si activitati
exista un spatiu cultural nefolosit inca - parcul Regele Mihai
spectacol sustinut afara, in conditii civilizate, a atras multa lurr
permanenta a unor activitati culturale acolo, in acel spatiu.
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Cele doua case de cultura au propus diferite spectacole in
In urma unui audit care a avut loc la Casa de Cultur<

facute anumite recomandari referitoare la tiparirea de carte si r
cele doua institutii nu au mai introdus in programul de man:
doua carti/reviste. Considera ca revine Consiliului local dato
tiparesc sau nu cartea si revista.

In continuare, citeaza din recomandarile celor car
"Eliminarea din lista manifestarilor culturale a achizitiei de
iveste necesitatea achizitiei unei carti reprezentative pentn
avand o destinatie precisa, atunci Casa de Cultura poate sa inc
a institutiei achizitionarea cartii respective. Sustinerea aparitie
fara solicitarea expresa din partea unui factor implicat (de exe
reprezenta un eveniment cultural ca atare. Prin urmare, achizi
de Cultura in urma incheierii de catre aceasta a unui contract c
sa fie inclusa in lista manifestarilor culturale".

Mentioneaza ca este vorba de Revista Noua - pentru i
suma de 7.000 lei (patru numere) si Anuarul Societatii de $tii:
reviste se tiparesc, una la Casa de Cultura si una la Casa Tinere

Pentru cele mentionate, propune urmatorul amendament
- de la Casa de Cultura, sa se diminueze suma de la pc

cu 4.000 lei si de la pct.9 - Spectacol de teatru - 3.000 lei. S
pentru tiparire Revista Noua, 4 numere. Suma pentru tiparire e

- in cazul in care prima propunere nu se aplica (amen
sumele de 4.000 lei si 3.000 lei sa fie alocate activitatii "Targ
pentru ca sumele care raman sunt suficiente a se desfasura
pct.9;

- referitor la Festivalul de teatru (pct.l7), dumnealui
majorarea pretului la abonament. In ultimul an au avut loc 5 sp
lei - 70 lei/abonament (un bilet aprox.lO lei). Propune
abonament, dupa cum urmeaza: prima parte a salii de la 70 le
doua a salii de la 60 lei la 70 lei. Banii incasati pe abonamente
Cultura.

D-na secretar Moldoveanu intreaba unde se regasec pret
Antevorbitorul precizeaza ca se regasesc in regulamentu
Dl.Buda mentioneaza ca odata cu aprobarea proiectulu

pot face modificari.
D-na secretar precizeaza ca domnii consilieri

evenimentului, nu al Casei de Cultura. Verifica daca in regi
cultural se mentioneaza valoarea abonamentului.

ln continuare, dl.Dochia propune urmatorul amendamem
- la Casa Tineretului, introducerea unei noi pozitii, pct.l

de Revelion (nu este prevazuta nicio suma). Dl.Buda a spus
doreste sa se ocupe de acest eveniment.

La Casa de Cultura s-au prevazut bani pentru organizar<
si au considerat ca trebuie sa i se dea posibilitatea Casei
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spectacol de revelion, motiv pentru care propune urmatorul
diminuarea sumei de la "Premierea elevilor" cu 10.000 lei (ra
anul trecut, premierea elevilor cu rezultate deosebite a avut
anul acesta este prevazuta suma de 40.000 lei) si 20.000 le
toamnei. Astfel, un buget de 30.000 lei sa fie alocat pentru "Sp

De asemenea, la Casa Tineretului, pct.8 - Concur;
C.Bronzetti. In regulament apare o suma pe care Consiliul
membrilor juriului acestui concurs, care este organizat de altc
ideea ca acest concurs este realizat in colaborare intre Casa
respectiva. Nu a inteles ce face societatea pentru Consiliul
altceva. Nu i se pare in regula ce este mentionat in regulament

Dl.Buda mentioneaza ca s-a inaintat o adresa la prirm
Semper Concerto, prin d-na Cornelia Bronzetti - cetatean d<
acesta organizarea concursului. Ei fac inscrierile si din tara si
alocarea unei sume pentru masa si cazarea membrilorjuriului.

Dl.Dochia considera ca ar trebui trecut in regulame
desfasoara in colaborare cu Consiliul local si fundatia sa faca
si Primariei prin mentionarea acestora pe afise.

Dl.Buda precizeaza ca se poate modifica regulamentul i
D-na Albu se refera la Concursul de interpretare vioara

se pare normal sa se aloce de catre Consiliul local suma de
chiar daca este in asociere si se mentioneaza Consiliul loca
suma de 5.000 lei. Fundatia Semper Concerto daca are un pr
Legii nr.350, pana in luna iulie este timp destul, iar Consiliu]
se pare corect sa apara in lista manifestarilor culturale. Con
intr-o locatie care sa apartina Consiliului local s-au primariei
la Parohia din Slobozia.

Propune ca suma de la concurs, respectiv 5.000 L
"Spectacol in seara de Revelion", iar fundatiei sa i se trimita
spuna ca pentru proiectul respectiv sa depuna cerere la Legea r

D-na Clinciu se refera la evenimentul "Premierea elevi!
la olimpiadele si concursurile nationale (...)", precizand ca
toamnei au fost o serie de discutii intre dl.Buda si anumiti e
acelor elevi), care au participat la diverse olimpiade si conc
putut fi premiati, avand in vedere prevederile Regulamentului
voteaza in fiecare an pentru aceste manifestari. Dl.Buda a pre
premia decat elevii care au rezultate deosebite la olimpiad
atunci, fiind vorba de olimpiadele scolare de muzica, de spor
fie premiati.

De data aceasta doreste sa fie mai exacti cand se ii
pentru ca denumirea este "Premierea elevilor cu rezultate de
concursurile nationale (...)", insa in descrierea evenimentu
mentioneze si concursurile nationale. S-au mentionat decat oli
dumneaei au venit parinti care erau hotarati sa dea in jude
primaria, pentru ca copiii lor nu urmau sa primeasca acesteT5re
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In acest sens propune la descrierea pe scurt a evenimentu
elevii care au avut rezultate deosebite la etapele nationale ale
concursurile nationale (exact cum este in titlul regulamentului)
bine sa fie mentionate si olimpiadele internationale, pentru ca in
nationale.

Dl.Buda precizeaza ca acelea sunt olimpiade scolare
Georgeta Popescu a fost la un concurs international.

Antevorbitorul mentioneaza ca in regulament sunt si
vicecampioni la campionatele nationale.

Propune ca denumirea din titlu sa fie preluata si in rej
existe interpretari, iar in toamna sa nu mai fie copii si parinti ne

ui si cl. vor fi premiati
olimpiadelor scolare si
. intream daca nu ar fi
regulament scrie etape

de invatamant. D-ra

sporti m campiom si

,ulament ca sa nu mai
multumiti.

Dl.Enache se refera la ceea ce s-a spus, ca dl.Buda nu a mai dorit sa organizeze
revelionul de la Campina. I se pare o indisciplina, pentru ca toata lumea care a fost la
servici stie ca daca are in fisa postului acest lucru trebuie sa o faca. Apreciaza ca nu

anifestare de acest gen
trebui

este un lucru corect. Deja este traditional pentru Campina o n
.̂

pentru trecerea dintr-un an in altul. In acest caz, dl.primar ar
daca acest eveniment nu ar trebui preluat de catre primarie.

Dl.primar reaminteste faptul ca in urma cu 10 ani revelionul
catre primarie. Daca nu se mai poate organiza de altcineva, propune s<
primarie, de consilierii dumnealui. S-ar putea face o achizitie publ

;a se gandeasca

ra organizat de
fie organizat de
:a (nu stie daca

exista cadru legal) pentru spectacol, pentru scena, lumini. In Jfelul ac^sta isi asuma si
dumnealor raspunderea directa a spectacolului.

Dl.Enache se adreseaza d-lui Buda intrebandu-l dac| preia sarcina privind
uig,cim/uiic<A icvciiuuuiui.

Dl.Buda mentioneaza ca de 20 de ani organizeaza re
noaptea respectiva sa stea cu familia.

Dl.Dochia precizeaza ca a formulat un amendament a
aproba ca acest punct sa ramana, cei care lucreaza la Casa Tir
la indeplinire evenimentul respectiv.

Se da cuvantul city-managerului - dl.Badulescu Re
punctul de vedere cu privire la acest aspect. Vorbitorul spune
cu manifestarile ce urmeaza a se desfasura la Casa Tineretul
Buda ca respectiva manifestare lipseste. A discutat cu dl

^elionu

re va :
eretulu

nus pe
:a dupa
ii i-a a
.Dochk

Comisiei de cultura pentru a se aloca bani respectivei manifes|tari, de
Dumnealui doreste ca manifestarea "Spectacol in noaptea de i
se desfasura la Casa Tineretului.

5

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

- dl.Dochia a propus urmatoarele amendamente:
- de la pct.5 - Spectacole stradale sa se ia suma d

- Spectacol de teatru - 3.000 lei. Suma respectiva de 7.000

'evelion
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s 4.000
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tiparire Revista Noua, 4 numere. Cu unanimitate de votliri (16
amendamentul a fost aprobat. r- —
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Dl.primar propune ca atunci cand se editeaza Revis
membrilor Consiliului local, pentru a se vedea daca este
viitor.

- majorarea pretului pe abonament la Festivah
urmeaza: prima parte a salii - 80 lei si in partea a doua a salii -

Intervine d-na Clinciu care se refera la ce a mentionat
banii din abonamentele de la Festivalul de teatru raman la
motivare a spus ca doreste majorarea abonamentelor pent
primeste banii, Casa de Cultura sau artistii.

Dl.Dochia precizeaza ca artistii sunt platiti 100% din bu
local, iar banii incasati pe bilete, intr-o mica masura merg
juriu, premiu, iar restul merg catre Casa de Cultura.

Se supune la vot amendamentul propus de dl.Doc
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

- introducerea unui nou punct 19 in lista manifest
Tineretului - Spectacol de revelion - suma sa se aloce de la pc
10.000 lei si de la pct.l - Serbarile toamnei - 20.000 lei. Cu i
voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

- d-na Albu a propus ca suma de la manifestarea
vioara" - Cornelia Bronzetti - 5.000 lei sa fie alocata spectac
se raspunda fundatiei respective ca poate sa aplice Legea nr
voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

- d-na Clinciu a propus ca explicatia din titlu de la
elevilor (...)..", sa fie preluata si in descrierea evenimentului (
si concursurile nationale si internationale si olimpiadele nation
unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.lO) este proiect de hotarare pri
de prelungire a contractelor de inchiriere pentru spatiile l
locuinte din proprietatea Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, respectiv
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare.

Propune Consiliului local aprobarea duratei de prelu
inchiriere pentru spatiile locative cu destinatia de locuinte, cu
cei care au anumite abateri, dar care nu conduc la rezilierea cor

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de b
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotai
Regulamentului pentru tnregistrarea, evidenta si radierea ^
exista obligativitatea mregistrarii, de pe raza adm
Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, respectiv
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare.
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!n completarea acestuia precizeaza ca intr-un referat al
care se afla in subordinea Serviciului ADPP se mentioneaza
de inregistrare a autovehiculelor variaza intre 36 lei si 120 le
care este supus inregistrarii.

Ca sa nu se mai adopte o hotarare cu diferite tarife (d
mic taxa sa fie de 30-40 lei, la un tractor agricol sau forestie
daca ar face o medie intre taxe, taxa de inregistrare ar fi in
orice fel de vehicul care se inmatriculeaza la primarie si nu se
national.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h
amendamentul d-lui primar - taxa de inregistrare sa fie ir
unanimitate de voturi (16 voturi pentru), amendamentul a fost

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblu
unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l2) este proiect de hotarare
completarea Anexei la H.C.L. nr.47/23 aprilie 20
Regulamentului referitor la regimul finantarilor
bugetului local al Municipiului Campina alocate pentru
interes local.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei d
programe fmantare europeana, administrarea domeniului publi: si prh

Ia cuvantul d-na Albu, care mentioneaza ca in calitate c e pres
de buget, a facut parte din comisia care se ocupa cu aprobaiea fin
care se depun in baza Legii nr.350/2005 si in fiecare an a sesiza
Regulament. S-a hotarat in cadrul Comisiei de buget sa se fac
completare a Regulamentului respectiv, iar propunerile sunt bo
materialului prezentat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h tarare,
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Punctul nr.l3 de pe ordinea de zi este proiect de h
organizarea retelei scolare cu unitafile de tnvafamant pieunive
particular, cu personalitate juridica, din Municipiul Campina, pe
2020 - 2021.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de spe
cultura, invatamant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Dochia care precizeaza ca nu are nirhic de
referatul de aprobare prezentat, acesta fiind un proiect tehnic.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h tarare,
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Dl.consilier Duran cere permisiunea sa se retraga de la| ucrari
prezenta membrilor Consiliului local este de 15 consilieri.

Urmatorul punct (nr.l4) este proiect de hotarare privin
burse $colare pentru elevii din unita{ile de mvatamant din Muni
pentru anul 2020.
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na consilier A
Bondoc Yiorel-Gheorghe.

Ia cuvantul d-na Albu care mentioneaza ca exista oblig
in fiecare an dupa adoptarea bugetului sa se aprobe si burs
burselor scolare este cel care a fost si in anul 2019, cu exc
social care se acorda pe tot anul calendaristic. Celelalte burse
din anul scolar.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h
si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.l5 de pe ordinea de zi este proiect
recalcularea chiriei la locuintele pentru tineri, destinate
prin A.N.L., situate in Municipiul Campina, str.Eruptiei,
bl.Ell-E13 si str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35B, sc.l si sc.2.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comis
locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si
locativ, s.a.m.d.

Ia cuvantul dl.consilier Petrescu care mentioneaza ca
refera la verificarea anuala a chiriilor adaptate in funct
membrilor din familie, venitul membrilor familiei.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h
si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l6) este proiect de hotarare prh
adi{ional nr.2 la Contractul de delegare prin concesiune
gestionare a cainiIor fara stapan, nr.20.669/31 iulie 2018.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comis
locala, juridic, rela|ii cu publicul, servicii si comert, munca si
locativ, s.a.m.d.

Ia cuvantul d-na consilier Petrovici care prezinta referati
Dl.Enache face un apel la administratie, sa-si revitalizez

de pe strada care produc mizerie si ce solutii gasesc pentru
cetatenii care detin caini si ii plimba in lesa sa se ingrijeasca de

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h<
si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.l7 de pe ordinea de zi este proiect
actualizarea limitelor de proprietate si a suprafetelor
apartinand domeniului public al Municipiului Campina, s
83, Ds 1468, Ds 1885, str.Dealului, Tarla 83, Ds 1565, Alees
742, str.Republicii, Tarla 83, Ds 866 si str.l Mai, Tarla
introducerea in domeniul public al Municipiului Campina
235, Ds 347 si Ds 1936).

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii C
programe fmantare europeana, administrarea domeniului publi<

Ia cuvantul d-na consilier Lupu care spune ca este un
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Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de ho^arare,
si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.l8) de pe ordinea de zi este proi
atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului
suprafata de 16,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina,
Tarla 83, Parcela Cc 957/partial.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii C
programe finantare europeana, administrarea domeniului publi

Ia cuvantul d-na consilier Albu care prezinta referatul de
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h

si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).
Punctul nr.l9 de pe ordinea de zi este proiect de hota are

vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala 3entru
in MunicipiuI Campina, str.Eruptiei, nr.lD, bl.E6, ap.l, Nr.Cad
Cl-U14.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisie amena
urbanism, ecologie si protec|ia mediului.

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care precizeaza ca ce' e 4 pro
pe ordinea de zi a unei sedinte anterioare de Consiliu. Inre tim
corespondenta cu Agentia Nationala pentru Locuinte, aceasta c omuni
vedere ca sunt proprietarii locuintelor si primaria este doar adr iinistr
situatia in care se fac cereri pentru vanzarea acestor lociinte, a
obligata sa le vanda. Administratorul poate sa opreasca deoat un
pentru intocmirea actelor premergatoare contractului de vajLzare H
comunicat si modalitatea de calculare a pretului. La cele pz
pretul asa cum a comunicat Agentia Nationala pentru Locuin
pretul este diferit, in functie de valoarea de inventariere a aces

Dl.Dragomir intreaba daca A.N.L.-ul este proprietar de
aprobarea Consiliului local. De ce nu vand ei apartamentele
apartamentele in administrarea ANL-ului si sa le vanda 1
favorizeaza patru persoane in Campina.

Doreste ca d-na secretar sa spuna daca ANL-ul le po
Primariei si sa le vanda acestia.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca in urma
anterioara, s-a cerut punct de vedere de la A.N.L., iar prin core
comunicat cele dispuse din discutii, in sensul ca se doreste sa le van
preluate din administrarea Primariei. Acestia au precizat temeiul lega
ca apartamentele se vand de catre Primarie, in calitate de admi iistrato

Dl.Dragomir intreaba daca apartamentele se pot da in aqiministi
sa le vanda acestia luna viitoare.

Antevorbitorul precizeaza ca statul le are in proprietate iar ad:
le are in administrare. Legea speciala stabileste ca apartamentele
administratie, in calitate de administrator.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului Jle hotai
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi p
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hotaiare

Nr

Urmatorul punct (nr.20) este proiect de hotarar^
vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala
in MunicipiuI Campina, str.Eruptiei, nr.lD, bl.E6, ap.2, N
Cl-U15.

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

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza ca
materiala in cuprinsul proiectului, respectiv la art.2 -
apartamentului a fost pastrat pretul de la apartamentul
dumneaei este sa se modifice pretul mentionat la art.2 din pro
corect fiind cel prevazut in Anexa nr. 1.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h<
si este adoptat cu 14 voturi pentru (dl. consilier Pitigoi nu a fos

Punctul nr.21 de pe ordinea de zi este proiect de
vanzarii unui apartament construit prin Agentia Nationala
in MunicipiuI Campina, str.Eruptiei, nr.lD, bI.E6, ap.8,
Cl-U16.

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

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza ca
fata de cele prezentate in referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de h
si este adoptat cu 14 voturi pentru (dl.consilier Pitigoi nu a fost

Urmatorul punct (nr.22) de pe ordinea de zi este proi
aprobarea vanzarii unui apartament construit prin
Locuinte, situat in MunicipiuI Campina, str.Eruptiei,
Nr.CadastraL'CF 25228-Cl-U13.

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

Ia cuvantul d-na consilier Clinciu care mentioneaza ca
fata de cele prezentate in referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de
si este adoptat cu 14 voturi pentru (dl.consilier Pitigoi nu a fost

UltimuI punct inscris pe ordinea de zi (nr.23) este
diverse.

Dl.Dochia face cunoscut faptul ca langa primarie est<
gardul daramat (langa parcare).

D-na Petrovici doreste un acord de principiu din partea
Spitalul Municipal Campina, in sensul ca avand in vedere def
anumite specialitati: terapie intensiva si pediatrie, in mod spec
contracteze, pentru a acoperi liniile de garda, serviciile unor m
spital si care, avand PFA, isi vand serviciile contra unor sume
plati in mod normal spitalul unei persoane care face o garda no
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Tinand cont ca trebuie asigurate liniile de garda la nivelul Spita
se doreste din partea Consiliului local un acord de prin^ipiu p
serviciilor respective.

Dl.Enache considera ca ar fi trebuit sa se adreseze Prirhariei c
acset sens.

Dl.consilier Pitigoi aduce la cunostinta Consiliului locil ca,
fost clasificata in categoria monumentelor nationale, clasa A. Stie ca
pe fonduri europene care s-ar putea accesa, dar timpul este scurt, de 3

Dl.Enache doreste sa aduca la cunostinta executivului mai mi
care le-a constatat:

- revine asupra monumentului funerar Nicolae Grigor
acel mormant trebuie sa fie privit ca un monument, scris pe imbele
gandit;

- de asemenea, intrarea in cimitir sa fie mai primitoare;
- casutele din piata folosite pentru targuri este n<:cesar s

material de protectie pentru ca in parte de jos au inceput sa se c eterion
- spatiile pentru parcarea taxi-urilor, locul de la )iata u

este ingust, motiv pentru care propune ca linia de taxiuri de pe str. N
duca in dreptul barierei. Acolo soseaua este mai lata, trafioul nu
deranjat.

Dl.Primar considera ca nu ar fi bine sa se mute statia
amplasamentul actual situat la intersectia str.M.Eminescu cu B
deoarece exista un bloc de locuinte, apropiat de carosabil, fatil de zoi
acum taxiurile si este mai indepartata de un bloc de locuinte.

Problema cu statia de taxiuri este ca unii conducatori nai fac
motiv pentru care este bine sa fie situate cat mai departe de spatiile de
sa ramana acolo unde este.

In alta ordine de idei, avand in vedere ca se apropie Z ua de J
doamnelor multa sanatate, sa aiba o primavara frumoasa si to1 ceea c
implineasca.

Dl.Olarasu aduce la cunostinta domnilor consilieri ca pe adresa
a fost depusa o solicitare pe data de 18 decembrie 20D, prin
Cristea&Co solicita scutirea de la plata unor creante bugjtare. I
documentelor depuse si a legislatiei aplicabile, respectiv O.G. nr.6
compartimentele de specialitate si urmare analizei si in cadrul Comis
a Consiliului local s-a constatat ca societatea respectiva m. indep
minimale impuse de prevederile ordonantei. Pentru acest mot v, dom
s-a inaintat modelul raspunsului formulat in vederea transnjiterii a
comerciale.

Dl.primar intreaba Consiliul local daca este de acord cd formu
prezentat. Dl.Cristea este persoana care actioneaza institutia in inst
plangeri penale impotriva membrilor execuvului. Rugamirtea du
domnii consilieri sa aprobe sau sa modifice raspunsul si sa i se co:
faptul ca membrii Consiliului local au luat la cunostinta acest raspu
Cristea este sa preia terenul care l-a avut inchiriat la Fanta a cu Ciresi
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pl

C1

6 casute si pentru care nu a platit chiria foarte mult timp. Nu i
motiv pentru care a actionat institutia in instanta, a formulat
la DNA. in continuare, incearca sa gaseasca o cale catre
local pentru rezolvarea problemei.

in adresa inaintata este vorba de plata unor penalita
negativ pentru plata acestor penalitati fiscale va aduce la o
bine ca domnii consilieri sa aprobe raspunsul formulat, pentru
nu s-a adus la cunostinta Consiliului local problema
sustine ca trebuia initiat un proiect de hotarare pentru a-i vinde
nu prevede obligatii privind oportunitatea vanzarii, aceasta put
primar, viceprimar sau toti ceilalti consilieri.

D-na Albu precizeaza ca s-a analizat solicitarea societ
finante a Consiliului local. Legea este foarte clara, in sensul
majorarilor, penalitatilor, accesorilor, cei care, la data de 31
principale catre restante. La data de 31 dec. 2018, societates
datoriile principale. Legea ii permite sa stinga mai intai dat<
aceea celelalte accesorii.

Cei care aveau pana la data de 31 dec.2018 datorii pr
1 milion lei, trebuia sa inainteze o cerere ca doreste sa benefic
sa plateasca datoriile pana la 15 decembrie si ulterior, Cons
proiect de hotarare prin care sa aprobe stergerea accesoriilor.
se incadreaza pentru ca nu are datorii principale la data de 31 <

A mai fost cererea unei persoane fizice care s-ar fi inc
pana la data de 15 dec. 2019 datoriile principale.

Domnii consilieri pot spune ca si-au insusit raspunsul, d
dumnealor. Consiliul local ar fi trebuit sa aiba o propunere
care sa se precizeze ca societatea a avut datorii, le-a platit, are
si sunt rugati sa initieze un proiect de hotarare. Din
raspunsul este corect, dar nu este corect sa si-l insuseasca d
fost sesizata cu un referat pentru stergerea accesoriilor.

Dl.Olarasu mentioneaza ca punerea in discutie in
solicitarii este ca urmare a doleantei societatii, prin adresa nr.
raspunsului primit, va rugam sa puneti pe ordinea de zi a Con
nr.6 si sa ne comunicati raspunsul in termenul legal". Acesta
s-a dorit sa aiba loc o discutie la nivelul Consiliului local.

Intervine dl.Dochia care spune ca discutii pe margine*
existat la nivel de comisie, la nivel de Consiliu local si nu stie

Dl.primar precizeaza ca nu a crezut de cuviinta sa ;
hotarare pentru aprobarea scutirii unor accesorii, deoarece
Pentru acest motiv s-a considerat ca domnii consilieri trebui
dl.Cristea insista sa se introduca proiectul de hotarare. Daca se
luna viitoare un proiect de hotarare, de scutire, de accesorii.

Dl.Enache supune la vot daca Consiliul local isi insus
societate, propunere aprobata cu unanimitate de voturi (15 votu
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In continuare, se da cuvantul d-lui Ciuca, reprezentan
Dawn care doreste ca membrii Consiliului local sa aprobe Cent
pentru sindromul Dawn, singurul din Romania. Solicita obt
atestare a edificarii constructiei si incheierea unui contract c
pentru spatiul ambiental. S-au parcurs pasii pentru acreditare
obtinute.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca reprezentant
sediul primariei documentatia in vederea obtinerii certifici
constructiei, care a fost edificata prin doua autorizatii de con
extindere constructie existenta. Cu ocazia realizarii constructi
expertiza elaborata in vederea solutionarii cererii, precum si
propria raspundere de reprezentantul asociatiei, constructia ir
atelier (asa era pe planul de situatie) a fost desfiintata. A pastrai
doi pereti, asa cum reprezentatul asociatiei a declarat pe propri
analizeaza situatia, s-a purtat corespondenta cu Spitalul Munic
au fost date in folosinta Asociatiei de catre spital, care '
administra fosta proprietate a statului), pentru a se verifica in <
spitalului, de la vremea respectiva, ce valoare de inventar avei
exista in administrarea spitalului sau era o constructie improviz
se obtine raspunsul de la spital si dupa ce se vor fmaliza verifict
pentru identificarea unei decizii a fostului Consiliu Popular pri
in administrare cladirile, se va hotari daca se poate da certifi<
intreaga constructie.

In ceea ce priveste terenul, lucrurile se vor rezolva. P
adresa respectiva exista carte funciara (teren in suprafata de 3.6
in care functioneaza Salvarea si Directia de Sanatate Publica -
in functie de consultarile cu comisiile de specialitate se va initi
pentru a se delimita perimetrul folosit in prezent de Aso
(perimetru care este imprejmuit), in vederea trecerii din domer
privat a terenului respectiv. Astfel, se va putea stabili forma d
unui drept de superficie sau acordarea unui drept de folosinta gr

Din documentatia aferenta autorizatiei de construire ob
intituleaza "Extindere constructie existenta", rezulta ca proiectjil
noua. Atunci, probabil, niste pereti ai cladirii s-au daramat si c
in cladirea noua.

D-na Albu mentioneaza ca toate solicitarile au fost inai
fmante, iar d-na secretar Moldoveanu a fost prezenta atunci
respectiv. S-a gasit totusi o solutie, in sensul ca (in cazul in car
apare in niciun inventar, nu este proprietatea cuiva, nu se gase
dupa dezmembrarea terenului sa se realizeze lucrarile de cadast
se intabuleze asa cum este. Atunci, pe baza autorizatiilor de con
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.Badca)

proprietatea, se va rezolva problema (in cazul in care nimeni r
gestiune fosta cladire care nu era atelier, era morga spitalului).

Dl.Ciuca precizeaza ca a primit raspunsul de la spital si
anul 1986 prevazuta intr-o harta, figureaza ca atelier de intretine

De asemenea, li s-a comunicat ca singura cladire care a
este centru de zi si unde functioneaza acum Sanepidul (Dr.
au valoare.

Precizeaza ca nu mai este timp, iar licenta a fost intrerup
(Ministerul si Autoritatea Nationala pentru persoane cu dizabilit|ati
au intrerupt licenta).

Astfel punctele mscrise pe ordinea de zi epuizandu-s<
sedinJa inchisa.

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

re.
fost

.Cel

Presedinte de $edinJa,
Consilier,

dl. Enache Dragomir

Secretar General
Mun
jr.Maldo
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