
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 30 ianuarie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr.40/23 ianuarie 2020
a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin|ei au fost conduse de dl. consilier Duran Andrei, la ele fiind
prezen|i 15 consilieri locali din totalul de 19 (au absenta: dl.Candea Costantin,
dl.Cojocaru Mihail - Gabriel, dl.Dochia Adrian si dl.Ionita Daniel).

La lucrarile acestei sedin{e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul General al
Municipiului Campina, d-na Tudorache Florentina - Alice - Director economic,
dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si taxe locale, d-na Pulez Loredana - sef
Serviciu buget, finante, contabilitate, dl.CrTjanovschi Grigore - sef Serviciu
A.D.P.P., d-na Caliman Didona - Arhitect sef, dl.Anton Iulian - Director juridic,
d-na Oprescu Eliza - Director investitii, d-na Hoitan Daniela - consilier in cadrul
Compartimentului programe finantare, relatii internationale,d-na Dumitru Adina-
director Directia asistenta sociala, d-na Ene Mihaela - sef Serviciu asistenta sociala
si autoritate tutelara, d-na Iordache Gabriela - consilier in cadrul Serviciului
administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul, d-ra Bumbacea Ioana si
dl.Dula Marian - consilieri Cabinet primar, dl.Badulescu Remus - administrator
public al Municipiului Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum si locuitori
ai Municipiului.

Presedintele declara deschisa sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2020.
Pentru inceput da cuvantul d-nei secretar Moldoveanu pentru a supune la vot
procesele-verbale ale sedintelor Consiliului local, dupa cum urmeaza:

- proces-verbal al sedintei ordinare din data de 28 noiembrie 2019. Intreaba
daca sunt propuneri de modificari, completari, obiectiuni. Cu 13 voturi pentru,
procesul-verbal a fost aprobat. (D-na consilier Albu Elena nu a fost prezenta cand
s-a supus la vot procesul - verbal).

- proces-verbal al sedintei ordinare din data de 19 decembrie 2019. Cu 13
voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat. (D-na consilier Albu Elena nu a fost
prezenta cand s-a supus la vot procesul - verbal).

- proces-verbal al sedintei extraordinare, convocata de indata, din data de 23
decembrie 2019. Cu 13 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat. (D-na
consilier Albu Elena nu a fost prezenta cand s-a supus la vot rjrocesul - verbal).
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Presedintele sedintei mtreaba daca sunt propuneri sau modificari la proiectul
ordinii de zi.

Dl.primar propune includerea in proiectul ordinii dezi (la ultimul punct) a
proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local m
Comisiile de examinare/contestatie la concursurile organizate pentru ocuparea
functiilor vacante de medic Sef la Spitalul de Psihiatrie Voila. Se supune la vot
propunerea d-lui primar si este aprobata cu 13 voturi pentru.

Supusa la vot propunerea includerii in proiectul ordinii de zi a proiectului
mentionat de dl.Primar este aprobata cu 13 voturi pentru. (D-na consilier Albu
Elena nu a fost prezenta cand s-a supus la vot propunerea d-lui Primar).

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarea adusa, acesta fiind
aprobat cu 13 voturi pentru. (D-na consilier Albu Elena nu a fost prezenta cand s-a
supus la vot proiectul ordinii de zi).

Se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi - proiect de
hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-nei BeIdianu
Violeta, pe locul declarat vacant.

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

Comisia de validare (d-na Clinciu Monica, dl.Panescu Robert, d-na Lupu
Livia- Rodica, d-ra Topala Corina - Oana si dl.Duran Andrei) se intruneste pentru
verificarea listei de candidati ai Partidului National Liberal pentru alegerea
Consiliului local al Municipiului Campina din data de 5 iunie 2016.

Este prezenta la lucrarile sedintei, d-na consilier Albu Elena.
D-na Clinciu, in calitate de presedinte al Comisiei de validare, da citire

procesului - verbal privind propunerea de validare a alegeriiin functia de consilier
a d-nei Beldianu Violeta, urmatorul supleant pe lista Partidului National Liberal.

Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu 14 voturi pentru.
D-na consilier Beldianu Violeta depune juramantul. Multumeste Consiliului

local pentru validare si spera ca impreuna cu membrii acestuia sa contribuie la
binele orasului.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.80/24 iunie 2016
privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului
Campina, modificata si completata.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu
Horia-Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare. Propune ca d-na Beldianu sa
faca parte din Comisia de sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si
turism, in locul d-lui Fratila Severius - Florin, urmand ca in cadrul acestei comisii
sa se stabilesca presedintele si secretarul acesteia.

Se ia o scurta pauza, ocazie cu care membrii Comisiei de sanatate, cultura,
invatamant, culte si tineret, sport si turism isi aleg presedintele si secretarul.

Membrii comisiei respective au hotarat ca functia de presedinte sa-i revina
d-lui Dochia Adrian si functia de secretar d-nei Beldianu Violeta. Dl.Duran si d-ra
Topala vor ramane, in continuare, membrii in coniisie.



Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este Raport privind activitatea
asistentiIor personaIi ai persoaneIor cu handicap grav, desfasurata in
semestrul II aI anuIui 2019.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea raportului se trece la urmatoruI
punct (nr.4) de pe ordinea de zi - Raport privind stadiuI mscrierii datelor in
registruI agricol, pe semestrul II al anuIui 2019.

Avand in vedere ca nu sunt discutii si intrebari pe marginea raportului, se
trece la discutarea proiectuIui de hotarare (nr.5) pentru aprobarea Planului de
mobilitate urbana durabila a Municipiului Campina (PMUD) completat,
revizuit si consolidat - varianta decembrie 2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectuIui de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia-
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare. Mai precizeaza ca acest plan de
mobilitate urbana va fi util si pentru alte proiecte in cazul in care mai apar alte axe
de finantare potrivite pentru utilizarea acestuia.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectuIui de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici pentru
reaIizarea obiectivului de investifii "ReabiIitare termica blocuri de locuin{e
B-dul Carol I".

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectuIui de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea H.C.L. nr.llO/2017 privind stabilirea salariiIor de
baza pentru functionarii pubIici si personalul contractuaI din cadrul
Aparatului de speciaIitate aI Primarului Municipiului Campina si din
serviciile pubIice subordonate, modificata si completata prin H.C.L.
nr.7/2018.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectuIui de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.8) este proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de acfiuni/Iucrari de interes Iocal ce se vor efectua pe domeniul
public sau privat aI Municipiului Campina de catre persoanele beneficiare de
venit minim garantat, conform prevederiIor Legii nr.416/2001, pentru anul
2020.

I se da cuvantul initiatorului proiectuIui de hotarare, d-lui Primar Tiseanu
Horia-Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare. De asemenea, precizeaza ca
nu sunt multi beneficiari ai venitului minim garantat, in ianuarie au fost 31 de
familii beneficiare, iar numarul membrilor din familii care puteau presta zile
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munca era mai mic, aprox. 17 persoane. Nu sunt multi asistati sociali care sa
beneficieze de venitul minim garantat, motiv pentru care, incepand cu pct.3 din
anexa la proiectul de hotarare este prevazut numarul persoanelor beneficiare, iar
pentru intretinere strazi si spatii verzi este un numar mic de asistati sociali.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea art.6, alin.(6), Iit."b" din Anexa la H.C.L. nr.91/
25 iulie 2019 privind aprobarea RegulamentuIui de Organizare si Functionare
al ServiciuIui social "Centrul RezidentiaI de Asistenta si Reintegrare Sociala a
Persoanelor fara Adapost" Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia-
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare. Completeaza cele mentionate in
referatul de aprobare cu precizarea ca a propus prelungirea perioadei de gazduire la
30 zile calendaristice pentru a se evita decesul in strada a unor persoane fara
adapost. Autoritatea locala are competenta de a se preocupa de toate persoanele cu
probleme sociale, avand in vedere ca sunt servicii sociale la nivel local. Exista
persoane care doresc sa stea in Municipiul Campina chiar daca au domiciliul in alta
localitate. Sunt gasiti de Politia locala care incearca sa-iduca la un mijloc de
transport pentru a se intoarce in localitatea lor, dar acestiase intorc in Campina.
Daca afara este frig si sunt conditii grele se risca ca una dintre aceste persoane sa
moara. A propus varianta din proiectul de hotarare pana segaseste o cale de a se
rezolva problema sociala. Este foarte greu sa se gaseasca o solutie pentru
persoanele fara adapost, pentru ca nu vor cei din familie sa le primeasca sau nu vor
ele sa se duca la familile lor, mai ales daca nu sunt in varsta sa le duci la un azil de
batrani sau nu au probleme de handicap.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului dehotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.lO) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea ReguIamentului de organizare si funcfionare al Consiliului
local aI MunicipiuIui 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 Petrescu care precizeaza ca regulamentul a fost
discutat de mai multe ori, a fost transmis pe e-mail domnilor consilieri si au fost
aduse modificari si completari. Fata de cele mentionate in proiectul de hotarare nu
are alte completari.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o Iocuinta cu
chirie din fondul locativ de stat, tn anul 2020.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Petrovici Mihaela si d-nii
Petrescu Ioan, Panescu Robert - Catalin - consilieriJflcaUy^Beffibi4^Cumibiei
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administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si
probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

Ia cuvantul d-na consilier Petrovici care prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).
UrmatoruI punct (nr.l2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare

privind aprobarea alocarii sumei de 3.000 lei pentru sqsfinerea financiara a
manifestarii culturale, artistice si educative organizatade Consiliul local, in
anuI 2020, "B.P.Hasdeu - in memoriam", prin Muzeul Memorial
"B.P.Hasdeu".

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

Ia cuvantul dl.consilier Duran care mentioneaza ca infiecare an au loc unele
activitati culturale care necesita votul Consiliului local, pentru ca acestea se
desfa^soara mainte de aprobarea proiectului de hotarare privind manifestarile
culturale.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.l3 de pe ordinea este proiect de hotarare privind aprobarea
alocarii sumei de 32.000 lei pentru susfinerea finaqciara a manifestarii
culturale, artistice si educative organizata de Consiliul local - "Targul Mierii",
editia 2020, prin Casa Tineretului.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, invaJamant, culte sJ tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.consilier Duran care mentioneaza ca este aceeasi situatie ca la
proiectul anterior si ii roaga pe domnii consilieri sa fie de acord cu alocarea sumei
de 32.000 lei pentru organizarea Targului Mierii.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului dehotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea tarifelor, utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de
S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul si sortarea
deseurilor reciclabile.

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 Petrescu care mentioneaza ca operatorul de
salubritate a prezentat de mai multe ori situatia existenta la nivelul Municipiului
Campina privind selectarea deseurilor menajere.

Dl.Badulescu poate da mai multe informatii despre selectia si tariful
deseurilor menajere.

Dl.primar precizeaza ca proiectul de hotarare a fostfundamentat pe noile
tarife practicate de Statia de Sortare Boldesti - Scaieni, de la 67,52 lei/tona (fara
TVA) la 85,62 lei/tona (fara TVA), respectiv Statia de Tratare Mecano - Biologica
Ploiesti (de la 128,89 lei/tona (fara T.V.A.) la 'l62,79 lei/tona (fara T.V.A.), de
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majorarea cu circa 2% a combustibililor, precum si cresterea salariului minim pe
economie. Acesti factori au dus la cresterea tarifUlui si au deterrninat intocmirea
proiectului de hotarare de catre Comisia de specialitate administratie publica
locala, juridic, s.a.m.d. a Consiliului local.

Pentru ca nu a participat la intocmirea proiectului sipentru ca a avut unele
nelamuriri pe care le-a clarificat intre timp, doreste sa prezinte domnilor consilieri
ce a inteles referitor la acest proiect:

- pentru persoanele care colecteaza selectiv tariful va fi de 12,59
lei/pers/luna (fara TVA);

- pentru persoanele care colecteaza deseuri Tn amestec, se adauga si tariful
pentru deseuri reciclabile de 3,65 lei (fara TVA) si se ajunge la un tarif de aprox.
20 lei. Aceste tarife ar fi trebuit sa apara explicit in dispozitivul proiectului astfel
incat sa fle bine inteles.

La sugestia autoritatii locale, campania de promovare a colectarii selective
va continua, cu toate ca este o crestere a cantitatii de deseuri selective cu 30% in
ultima luna, nu este suficient si astfel, campania va continua cu emitere de pliante,
cu promovarea in asociatiile de proprietari si la locuintele individuale. Dupa ce
dumnealor vor considera ca aceasta campanie a fost prorriovata suficient se va
aplica si tariful penalizator. Deocamdata nu se aplica pentfu ca mai sunt cetateni
care nu stiu ce sa faca, unde sa duca gunoaiele colectate selectiv. Poate si primaria
mai are de facut cate ceva in legatura cu recipientele, pentru ca in anumite zone nu
sunt recipiente suficiente, poate se mai mareste volumul de deseuri colectate
selectiv. Problema nu este a celor de la locuintele individuale, ci a celor care
locuiesc la blocuri.

Politia locala are o actiune continua in acest sens, acorda amenzi constant
pentru cei care care nu colecteaza cum trebuie si se vor monta si camere de luat
vederi, portabile, la mai multe platforme de gunoi pentru a vedea cine nu
colecteaza corespunzator. De asemenea, politia locala realizeaza o cautare a celor
care depun deseuri in zone nepermise si sunt amendati.

Dl.Enache precizeaza ca problema colectarii selective este importanta atat
pentru operator, cat si pentru populatie. Uniunea European& a transmis ca trebuie
sa se ajunga la un procent acceptabil pentru colectarea selectiva.

Referitor la populatie - baza calculului pentru majorarea tarifului sta la
cresterea tarifelor celor doua baze unde se duc deseurile. Faptul ca a crescut pretul
la operatorul de sortare de la Boldesti Scaieni de la 67 lei la 85 lei, dumnealui nu
poate sa explice nimanui care este fundamentul cresterii tarifului.

In ceea ce priveste colectarea selectiva si tarifele acestora, la locuitorii de la
case s-a dovedit faptul ca se poate rezolva problema si se pot practica tarife
departajate. La persoanele care locuiesc la bloc este o problema deosebita pentru
faptul ca nu exista o supraveghere permanenta. De asemenea, la blocuri sunt aduse
si deseurile de la unitatile de comert din jur. Ar trebui ca aceasta problema sa fie
prelucrata la toate asociatiile si sa se ia rnasuri: sa se stabileasca cu cei de la
unitatile comerciale cand se preiau cartoanele, separat sau sa nu le mai depoziteze
la blocuri.
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Dl.Bondoc precizeaza ca a platit la casierie si i s-a spus ca sacii pentru
deseuri sunt la centru. Intreaba daca este adevarat.

Dl.Constantinescu mentioneaza ca a luat o decizie impreuna cu primaria in
sensul ca, incepand cu luna ianuarie, sacii vor fi distribuiti iji teren pentru doua luni
(sac galben si sac verde). A facut tot ce este posibil, s-a scris pe saci ceea ce trebuie
sa contina sacul respectiv.

Referitor la tarife - societatea Floricon aplica tarifele de la Statia de tratare
mecanico-biologica Ploiesti, care au fost castigate printr-o licitatie. Nu se pot
contesta acele tarife, pentru ca ele au fost prevazute intr-un caiet de sarcini, s-a
licitat si au rezultat tarifele respective. La deseurile reciclabile s-a ajuns la 85 lei/
tona, iar la deseurile menajere s-a ajuns la 162 lei/tona. Si statia de tratare
mecanico-biologica, fata de alte judete va putea sa aduca un plus in urmatoarele
etape pentru ca daca se vor redirectiona anumite deseuri de la circuitul rampei de
gunoi (se preconizeaza ca 50% din gunoiul menajer sa ajunga catre fabricile de
ciment), judetul Prahova ar putea sa se mandreasca cu faptul ca a reusit sa rezolve
problemele legate de selectarea deseurilor menajere. Cantitatea de deseuri
reciclabile a crescut 33%. Problemele mari sunt la blocuri si la abandonarea
deseurilor pe domeniul public. Se gasesc foarte multe deseuri abandonate in oras
sau pe langa platformele de deseuri. Sunt multe ambalaje de carton care nu sunt
pliate si puse in container. Cei care au cantitati mari sa se adreseze firmei Floricon;
aceasta se duce cu masina specializata si ridica deseurile reciclabile.

Dl.Primar doreste sa se stabileasca o strategie a Primariei si operatorului prin
care sa se determine societatile comerciale sa depuna deseurile reciclabile unde
trebuie. Sa cheme operatorul sa le ridice sau sa le depoziteie in locuri speciale, in
saci.

Vorbitorul precizeaza ca dl.Enache s-a referit la douafarmacii care au foarte
multe ambalaje de carton si le duc la platforma de gunoi. Acestea trebuie sa aiba
contract cu firma Floricon, care sa ridice cartoanele pliate sau sa le puna in saci
speciali si sa fie ridicate odata cu celelalte deseuri colectate $electiv.

Trebuie sa aiba loc o actiune a Serviciului ADPP, cu administratorul public
si cu operatorul ca sa vada cum ii determina pe cei careau societati si produc
cantitati mari de deseuri, sa nu le depuna in platformele de gunoi, pentru ca vor
platii locatarii de la blocuri, gunoi amestecat.

Referitor la statia de tratare mecano-biologica - dumnealui a avut o
observatie si la sedinta AGA pentru ADI Managementul Deseurilor, la care
primarii participa si iau hotarari. Daca contractele pentru ridicarea gunoiului au
fost gestionate de catre ADI Managementul Deseurilor, realizarea statiei de tratare
mecano-biologica a fost gestionata de catre Consiliul Judetean Prahova. Daca s-a
facut o impartire arbitrara pentru monitorizarea acestor achizitii publice, Consiliul
Judetean atunci cand a intocmit caietul de sarcini pentru licitatia statiei de tratare
mecano-biologica, nu a stabilit tarifele asa cum trebuie^ Daca primaria ar fi
intocmit caietul de sarcini, trebuia sa puna tarifele egale cu cele de la rampa de
gunoi Boldesti - Scaieni. In momentul in care statia mec&nico-biologica a avut
tarife foarte mari prevazute sau nu in caietul de sarcini (primarii nu au fost
consultati) si cand a inceput sa functioneze s-a transmis care sunt tarifele. Dupa
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aceea Guvernul transmite ca trebuie marit pretul de depu0ere in rampa conform
strategiei pentru economie circulara si s-a ajuns la tarife foarte mari, fara ca
autoritatea locala sa aiba vreo vina. La aceasta statie gunoaiele depuse amestecat
sunt alese si sortate si o parte din ele sunt duse si la rampa de la Boldesti Scaieni,
dar tarifele sunt foarte mari. Cei din AGA nu au avut cespune pentru ca li s-a
prezentat caietul de sarcini, asa a licitat firma care a castigat si ce tarife practica.
Daca acum tarifele se maresc nu au ce face si trebuie acceptate.

Dl.Duran mentioneaza ca ar fi bine ca in cadrul strategiei de care vorbeste
dl.Primar sa se includa si o campanie de informare a cetatenilor. Poate pe
containerele mari se pune un autocolant pe care sa se arate obiectele care pot fi
aruncate. Pentru dezbateri, strategii, discutii se poate organiza o conferinta de presa
sau o dezbatere publica.

In completare, dl.Enache doreste sa adauge ca exista anumite deseuri care nu
isi gasesc solutionare, cum ar fi: elemente de mobilier, mici elemente de metal,
deseuri din constructii.

D-na Clinciu se refera strict la proiectul de hotarare in sensul ca nu ar fi fost
bine ca acest proiect sa fie intocmit asa cum a fost pana acum, sa se spuna exact:
pentru persoane fizice - preUil este atat plus TVA, daca colectarea este selectiva si
atat plus TVA, daca nu se colecteaza selectiv. Dupa modul c|um este fIcut proiectul
de hotarare, oamenii pot intelege ca daca selecteaza gunoiul vor plati 3,65
lei/persoana/luna.

Pentru acest motiv propune urmatorul amendament:
- pentru persoane fizice:

- tarifpentru deseuri selectate - 12,59 lei/pers./luna (plus TVA);
- tarifpentru deseuri neselectate - 16,24 lei/pers./luna (plus TVA).

In momentul cand o sa se duca la casierie si trebuie sa plateasca 20
lei/luna/persoana (cetateanul stie ca trebuie sa plateasca 3,65 lei). O sa fie scandal
pentru ca nu se intelege din proiectul de hotarare care este tariful pe care cetateanul
trebuie sa-l plateasca la casierie.

Dl.consilier Pitigoi se adreseaza d-lui Badulescu Remus, precizand ca la
art.2 din proiectul de hotarare este o taxa (O.I.R.E.P.) pe tona (fara TVA). intreaba
daca o parte din acesti bani se intorc spre noi prin sume aferente activitatilor
publicitare si de promovare a colectarii selective si prin scadprea tarifului.

Dl.Badulescu Remus mentioneaza ca 40 lei/tona de la aceste organisme sunt
pentru publicitate, promovare. Referitor la scaderea tarifelor, cu ajutorul
OIREP-ului se va face acest lucru in aprox. un an de zile. Este necesar sa se faca o
raportare la o perioada cand s-a colectat selectiv si cat s-a cofectat selectiv.

Antevorbitorul precizeaza ca se evalueaza retroactiv si tariful poate fi mai
mic de anul viitor.

D-na Albu mentioneaza ca d-na Clinciu a propus un amendament cu privire
la tarifele pentru persoanele fizice. Intreaba ce se intampla cti persoanelejuridice.

Din proiectul de hotarare se inteleg doua lucruri: daca selectezi, pentru
deseurile reciclabile se plateste 3,65 lei si pentru gunoiul menajer 12,59 lei. fn total
se plateste 17 lei, plus TVA. In acest caz, de la pct. b, bl si b2 se intelege ca pentru
persoanele juridice de tip 1 - agenti economici
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reciclabile este de 722,00 lei. Intreaba daca in cazul in card recicleaza deseurile si
se duce operatorul si ia cartoanele si plasticele plateste 722,76 lei/tona, iar pentru
deseul menajer 122,92 lei/mc; s-au daca colecteaza selectivplateste 122,92 lei/mc,
plus TVA.

Dl.Duran ii da cuvantul d-lui Constantinescu pentnj a explica din ce este
format pretul si de unde provine diferenta de pret.

Dl.Constantinescu precizeaza ca cetateanul care colecteaza selectiv va plati
un total, cu TVA, de 14,98 lei/pers./luna. Suma de 3,65 lei reprezinta valoarea
deseurilor reciclabile care intra in valoarea deseurilor seleptate. Suma de 722,76
lei/t (fara TVA) de la punctul b) nu este valoarea pe tona la agentul economic, este
valoarea pe care operatorul trebuie sa o justifice fata de OIREP, pentru ca in
momentul cand 50% din cantitatea de deseuri reciclabile reprezinta ambalaje,
OIREP-ul va deconta valoarea respectiva. Operatorul trebuie sa aiba fisa de
fundamentare pentru reprezentantul OIREP-ului.

^,

In continuare, au loc discutii intre d-na consilier Albu si dl.Constantinescu.
Presedintele sedintei propune sa se reformuleze textul hotararii, cat si

amendamentul.
Dl.Petrescu propune ca pentru cei care colecteaza selectiv sa fle un pret, iar

pentru cei care nu colecteaza selectiv sa fie alt pret. Restul sunt probleme de
operator.

D-na Lupu propune urmatorul amendament:
- pentru persoane fizice:

- tarifpentru deseuri reciclate - 12,59 lei;
- tariful de 3,65 lei sa nu se mai numeasca tarif, sa fie cheltuiala

operatorului catre OIREP.
Dl.Duran il intreaba pe dl.Constantinescu daca este hecesar ca in proiectul

de hotarare sa fie trecut tariful operatorului catre OIREP.
Dl.Constantinescu precizeaza ca a vrut sa prezintp Consiliului local si

valoarea OIREP-ului. Daca nu se doreste, se poate mentioria decat 12,59 lei, plus
TVAsil9,331ei.

Dl.Dragomir propune urmatorul amendament:
a) pentru persoane fizice:

- tarifpentru deseuri colectate selectiv:
- 12,59 lei/pers./luna (fara TVA).

- tarifpentru deseuri menajere colectate in amestec:
- 16,24 lei^ers./luna (12,59 lei + 3,65 lei) (fara TVA).

b) pentru persoane juridice:
bl) pentru persoane juridice de tip 1 ^- agenti economici si

institutii publice, cu exceptia Primariei si institutiilor aflate in subordinea
Primariei:

- tarifpentru deseurile colectate selectiv:
-122,921ei/mc(fIraTVA);

- tarifpentru deseuri menajere colectate in amestec:
-136,251ei/mc(faraTVA)
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b2) pentru persoane juridice de tip 2 p Primarie si institutii
publice aflate in subordinea Primariei:

- tarifpentru deseuri colectate selectiv:
-119^621ei/mc(faraTVA);

- tarifpentru deseuri menajere colectate in amestec:
-132,951ei/mc(faraTVA).

Art.2 referitor la tarifol catre OIREP ramane.
Dl.Badulescu propune ca art.2 din proiectul de hotarare sa ramana pentru ca

este necesar ca baza de fundamentare pentrujustificare in fata OIREP-ului.
D-na Secretar repeta tarifele propuse de dl.Dragomir> atat pentru persoanele

fizice, cat si pentru personele juridice.
Dl.Primar il avertizeaza pe dl.Petrescu ca suma de 722,76 lei/tona dispare

din proiectul de hotarare. De asemenea, tot ce s-a propus trebuia sa fie scris in
proiectul de hotarare asa cum au fost si alte hotarari, iar felul cum arata proiectul
de hotarare acum este sub orice critica si trebuia trimis la cojrdsie.

In urma discutiilor avute consilierii au fost de acord cu supunerea la vot doar
a amendamentului formulat de dl.Dragomir. Pentru ca nu rhai sunt alte discutii pe
marginea proiectului de hotarare, se supune la vot amendamentul d-lui Dragomir
care este aprobat cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblu| sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Punctul nr.l5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea aIipirii terenuIui proprietatea Municipiului Campina in suprafata
de 112,00 m.p., Nr.Cadastra^CF 26044, cu terenuriIe |n suprafata de 71,00
m.p., Nr.CadastratfCF 27795 si 98,00 m.p., Nr.CadastraI/CF 26302, situate in
Municipiul Campina, str.Teilor, nr.l3, Tarla 36, ParceIa Cc 1348.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii C6misiei de specialitate
buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarda domeniului public si
privat si agricultura.

Ia cuvantul d-na Lupu care mentioneaza ca fata de rgferatul de aprobare de
la proiectul de hotarare nu are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului dq hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (15 voturi pento|).

Urmatorul punct (nr.l6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea inchirierii prin licitafie pubIica a unui teren, in suprafata
de 274,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Crisuri, f.nr.,
Nr.cadastraI/C.F.28421.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii C0misiei de specialitate
buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si
privat si agricultura.

Ia cuvantul d-na consilier Frincu care prezinta referatul de aprobare. De
asemenea, precizeaza ca termenul de inchiriere este de 5 ani^ cu drept de prelungire
cu acordul partilor, pentru aceeasi perioada de timp, o singura data, iar pretul
minim de pornire a licitatiei este de 0,26 lei/mp/an.
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In vederea licitatiei roaga Consiliul local sa desemneze membrii care vor
face parte din comisie.

D-na Clinciu mentioneaza ca din art. 1 al proiectului de hotarare rezulta ca se
aproba inchirierea in vederea desflsurarii unor activitati agricole, iar doamna care
a formulat cererea spune ca vrea sa faca o firma de dezmembrari.

Intervine d-na secretar care mentioneaza ca exista ceftificat de urbanism din
care rezulta ca terenul respectiv nu este destinat altor servicit.

Destinatia terenului s-a dat conform regimului tehnic al acestuia evidentiat in
certificatul de urbanism.

Dl.Dragomir mentioneaza ca o cerere este pentru edificarea unei case, una
pentru firma de dezmembrari si una pentru spatii, amenajarii Doreste sa se respecte
proiectul si sa nu se permita ca pe suprafata respectiva sa se construiasca o casa. A
citit undeva ca nu are voie sa construiasca decat o constructie provizorie. Intreaba
de ce s-a scris asa (in proiect sau in documentatie). Doreste sa nu se accepte sa se
realizeze pe terenul respectiv niciun fel de constructie si s& se pastreze destinatia
asa cum este mentionat in proiectul de hotarare.

D-na Albu, in calitate de membru al comisiei care est0 initiator al proiectului
de hotarare, are doua precizari: prima - o doamna a facut cerere precum ca doreste
sa faca ceva, numai ca terenul va fi inchiriat prin licitatie, iar a doua precizare -
exista constructii provizorii agricole (solar), iar terenul are destinatia pentru
agricultura. Sa nu se admita realizarea unor constructii cu caracter provizoriu altele
decat cele cu destinatie agricola.

Avand in vedere ca nu sunt propuneri pentru comisie, dl.Duran propune sa
se pastreze aceeasi formula de la inchirierea anterioara (Cal^a Doftanei), dupa cum
urmeaza: dl.Pitigoi Ioan - Adrian si dl.Cercel LuciantAdrian - membrii si
dl.Bondoc Viorel-Gheorghe si d-na Beldianu Violeta - supleanti.

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

- d-na consilier Frincu Anda:
- termenul de inchiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu

acordul par|ilor, pentru aceeasi perioada de timp, o singura 4ata. Cu unanimitate de
voturi (15 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

- pre{ul minim de pornire a licita|iei este 0,26 lei/m.p./an. Cu
unanimitate de voturi (15 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

- se reformuleaza punctul 2.1.4. din Documentatia de atribuire - Caiet de
sarcini: pe terenul inchiriat se pot edifica, conform legii, doar constructii cu
caracter provizoriu, specifice activitatilor agricole. Cu unanimitate de voturi
(15 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat. ;

D-na secretar specifica ca pe terenul inchiriat se pot edifica constructii
provizorii, dar durata de existenta a acestora este limitata d0 durata contractului de
inchiriere. Asa se precizeaza in Legea nr.50/1991. Cel care Inchiriaza isi asuma ca
daca dupa 5 ani, nu se prelungeste contractul, trebuie sa demoleze constructia.

- reprezentantii Consiliului local si supleantii in Comisia de evaluare sunt:
dl.Pitigoi Ioan - Adrian si dl.Cercel Lucian-Adrian - membrii si dl.Bondoc

. .
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Viorel-Gheorghe si d-na Beldianu Violeta - supleanti. Cu unanimitate de voturi
(15 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, m ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (15 voturi pentru).

Ultimul proiect de hotarare se refera la desemnarea reprezentantilor
Consiliului local m Comisiile de examinare/contestatie la concursurile
organizate pentru ocuparea functiiIor vacante de medic Sef, la Spitalul de
Psihiatrie Voila.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca nu are completari fata de referatul de aprobare
prezentat. Adauga faptul ca domnii consilieri trebuie sa nominalizeze doi
reprezentanti: unul in comisia de concurs si unul in comisia de contestatie.

Dl.Enache propune ca dl.consilier Cercel Lucian-A$rian sa faca parte din
comisia de examinare, iar d-na consilier Clinciu Monica-Iozefma sa faca parte din
comisia de contestatii.

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Enache pe|ntru cele doua comisii,
aceasta fiind aprobata de Consiliul local cu 14 pentru pentru. (D-na consilier Lupu
Livia - Rodica nu a participat la vot).

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
14 voturi pentru. (D-na consilier Lupu Livia - Rodica nu a participat la vot).

Ultimul punct (nr.l7) mscris de pe ordinea o^e zi este: mtrebari,
interpelari, diverse.

Dl.Enache mentioneaza ca la aceasta sedinta sunt lipsa doi reprezentanti ai
Partidului ALDE.

Raspunde d-na secretar Moldoveanu care precizeaza ca cei doi consilieri nu
si-au dat demisia in scris, nu s-a inregistrat nicio demisie.

Antevorbitorul doreste sa fle ajutat de cetateni ai Campinei pentru
amenajarea unei parcari pe Aleea Rosiori si, de asemeni, ui trotuar pe str.Plevnei,
de la intersectia cu str. Ion Campineanu pana la intersectia cu str. Pictor Nicolae
Grigorescu, pe partea dreapta (o amenajare usoara, nu cu investitii foarte mari).

Referitor la iluminatul de Craciun acesta a aratat |oarte neplacut fata de
celelalte orase. Cine mai lucreaza la acest iluminat pentru ^nul viitor sa o faca cu
responsabilitate, gust si mai multa fantezie.

De asemenea, atrage atentia ca institutiile: Casa Tineretului, Casa de Cultura
si altele nu au fost pavazate deloc cu ocazia sarbatorilor de iarna.

Dl.Duran mentioneaza ca reprezentantii ALDE: dl.Ionita si dl.Cojocaru nu
si-au dat demisia din Consiliul local fapt pentru care ei sunt doar absenti.

D-na secretar Moldoveanu informeaza Consiliul loca| ca la sediul Primariei
Municipiului Campina s-au inregistrat doua adrese depuse de Spitalul Municipal
Campina prin care comunica rezultatul examenului pentru 0cuparea a doua functii
de medic sef la sectia obstetrica ginecologie si ATI, senS in care au maintat si
procesele-verbale intocmite de comisia de concurs.

Dupa cum se stie, in comisiile de concurs au fost desemnati si reprezentanti
ai Consiliului local, in persoana d-nei consilier Petrovici si a d-lui consilier
Panescu.
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Totodata, in baza unei prevederi existente intr-o norma aprobata prin
Ordinul Ministerului Sanatatii se solicita validarea rezultatului examenului. Din
punctul dumneaei de vedere, sintagma "validare" este prea pompoasa pentru ca nu
are ce sa valideze Consiliul local. Raspunderea este a comisiei de concurs.
Consiliul local trebuie informat pentru a lua act de rezultate. Cu toate acestea crede
ca nu este niciun impediment in ceea ce priveste validare$ celor doua examene,
astfel incat cei doi castigatori sa fie numiti in functii de catre manager.

Dl.Pitigoi intreaba daca Consiliul local a mai validat vreodata ca sa o faca si
acum.

Antevorbitorul precizeaza ca a discutat cu d-na Duricu - Sef Birou resurse
umane din cadrul Spitalului Municipal Campina care i-a cornunicat faptul ca nu au
mai fost ocupate posturi de sefi de sectie, fiindca nu s^a prezentat nimeni la
concurs si atunci s-au prelungit contractele medicilor care ocupau functiile
respective.

Este o nebuloasa in ceea ce priveste preluarea managementului acestor
spitale, competente au ambele autoritati, atat dl.Primar, cat si Consiliul local.
Actele normative se contrazic in ceea ce priveste competentele.

Au fost informati domnii consilieri cu privire la acesfe adrese ca sa se poata
formula un raspuns.

Dl.Pitigoi doreste sa se consemneze in procesul-verbal ca s-a luat nota de
rezultatul concursurilor pentru cele doua posturi.

D-na secretar intreaba daca domnii consilieri au obiec|iuni.
Dl.Enache precizeaza ca dumnealor nu pot avea obiectiuni pentru ca nu se

cunoaste speta.
Antevorbitorul, avand in vedere discutiile purtate, mpntioneaza ca se va da

un raspuns in sensul ca s-a informat Consiliul local privind tezultatele examenelor,
acesta luand act de rezultatele concursurilor. Nu se mai imregistreaza alte discutii
cu privire la acest aspect.

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

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verb&l.

PresedintedesedinJa;;;" .,,-;,, SecretarGeneral
ConsilieX . . 'X-- .'^'; alMujiicipiului Campina,

dl.Duran^ndrei, i f . ' , r * , N - jr.M|oldo^anuEIena

/ ^ ' -^::^-<^ ' '
" - ^. -" - ' Intocmit,

ec.Balan Lavinia

Gabriela

edit.I.G.
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