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Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.306/14 iulie 2020 a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedintei Consiliului local s-au desfasurat online. Aceasta masura a
fost luata pentru evitarea contactului direct intre persoane. Astfel, convocarea,
proiectul ordinii de zi, materialele de sedinta au fost transmise consilierilor locali pe
adresele de e-mail, cu mentiunea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice,
utilizand platforma online Zoom.

La lucrarile sedintei au fost prezenti fizic in institutie: dl.Primar - Tiseanu
Horia - Laurentiu, dl.Viceprimar - Pitigoi Ioan Adrian, d-na consilier Petrovici
Mihaela, d-na Balan Lavinia - Sef Serviciu APL, dl.Olarasu Laurentiu - consilier
juridic m cadrul Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Voicu
Monica - sef Serviciu juridic, contencios, dl.Furis Adrian si dl.Tudorache Gabi -
consilieri in cadrul Compartimentului informatica.

La lucrarile sedintei au fost prezenti on-line 13 consilieri locali.
D-na consilier Petrovici Mihaela, in calitate de presedinte, declara deschisa

sedinta extraordinara a Consiliului local al Municipiului Campina, convocata de
indata, din data de 16 iulie 2020. Doreste sa se faca prezenta astfel incat sa stie cine a
reusit sa se conecteze on-line, dupa care o sa supuna la vot ordinea de zi.

D-na Monica Voicu face prezenta tehnica a consilierilor locali si astfel se
verifica daca sunt mdcplinitc conditiilc dc cvorum, pcntru ca sedinta sa se desfasoare
m conditii legale. La apelul nominal on-line, urmatorii consilieri transmit mesajul
"prezent", dupa cum urmeaza: d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel,
dl. Dochia, dl.Duran, dl.Enache, d-na Lupu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala. La
inceputul sedintei au fost prezenti 11 consilieri locali.

D-na Petrovici precizeaza ca in proiectul ordinii de zi sunt inscrise doua
proiecte de hotarari.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. Si-au exprimat votul nominal "pentru",
urmatorii consilieri: d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Duran, dl.Enache, d-na Lupu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala (11 voturi
pentru).

PrimuI punct (nr.l) inscris pe ordinea este proiect de hotarare privind
aprobarea actualizarii devizuIui general $i a indicatoriIor tehnico-economici
(faza S.F compIetat cu elemente specifice D.A.L.I) pentru reaIizarea obiectivului
de investitii "Imbunatatirea infrastructurii educationaIe in ScoaIa GimnaziaIa
B.P.Hasdeu, Municipiul Campina", cod SMIS 123268.

Sunt prezenti la lucrarile sedintei d-na consilier Albu Elena si dl.consilier



Petrescu Ioan.
Astfel, prezenta la sedinta este de 13 consilieri.
Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Tiseanu Horia - Lauren^iu,

care prezinta referatul de aprobare.
Dl.Duran doreste sa nu se uite situatia in care suntem cu fondurile europene. Se

poate presupune ca proiectul trece de evaluare si va fi si acesta impreuna cu cel
privind gradinita, cresa, adica pe lista proiectelor suspendate. Ar fi asteptat din partea
executivului o solutie de deblocare si pe urma vor fi realizate atat scoala, gradinita,
cat si cresa.

Dl.Primar considera ca este de datoria dumnealor sa propuna aceste proiecte, sa
fie sustinute si spera, ca pana la sfarsitul anului vor avea o solutie pentru procesul in
derulare cu Ministerul Dezvoltarii. Daca vor castiga sau nu, vor plati datoria Tn rate,
esalonat si atunci contractele se pot semna. Daca nu sunt propuse proiecte se va
considera ca exista inactivitate in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene.

Dl.Duran precizeaza ca dumnealor sustin modernizarea si dezvoltarea orasului.
Dumnealui a cerut atat in sedinta anterioara, cat si in aceasta sedinta sa se mentioneze
o solutie argumentata prin care sa se reuseasca deblocarea situatiei.

Dl.Primar mentioneaza ca nu stie care ar trebui sa fie solutia.
Intervine dl.consilier Enache care mentioneaza ca este interesant faptul ca

dl.Duran care lucreaza in acest domeniu, respectiv fonduri europene, cere solutii de la
unii. Ar fi fost bucuros daca dl.Duran ar fi dat o solutie pentru ca afirma de fiecare
data ca este de acord, ca doreste dezvoltarea orasului. Daca intreaba de solutii si
dumnealui crede ca nu sunt cele la care se gandeste, sa spuna si poate sunt alese
solutiile propuse de dumnealui.

Dl.Duran precizeaza ca nu mai lucreaza de un an in domeniul respectiv. De
asemenea, nu dumnealui a creat aceasta situatie.

Dl.Primar nu stie de ce se fac asemenea aluzii la cel care a bagat orasul in
aceasta situatie. Orasul a ajuns in aceasta situatie pentru ca s-a realizat un proiect care
functioneaza - Calea Daciei, iar Ministerul Dezvoltarii a spus ca trebuie sa se aduca
unele corectii la acest proiect considerand ca o parte din activitatile desfa^surate din
proiect nu au fost conforme. Administratia considera ca au fost conforme. Avand in
vedere ca exista acest litigiu, dupa fmalizarea lui se poate spune daca a gresit
Primaria sau poate nu a gresit in momentul in care s-a realizat acel proiect.
Deocamdata nu se stie daca solutia este buna sau rea. Aminteste faptul ca s-a mai
castigat un proces cu Ministerul Dezvoltarii pentru o corectie de 4 milioane lei,
anterior declansarii celei de a doua cote de corectie. Reaminteste faptul ca dupa ce s-a
castigat procesul prin care trebuiau virati inca 1,4 mil. lei Ministerului Dezvoltarii,
s-a asteptat l an de zile, realizandu-se adrese catre aceasta institutie, prin care se
solicita sa se dea inapoi cei l ,4 mil. lei si dupa ce au vazut ca suma de bani nu este
rambursata au fost amenintati ca vor fi dati in judecata sau ca vor fi executati silit. In
acel moment a mai aparut inca o corectie de 6 mil.lei.

Ii lasa pe domnii consilieri sa considere care a fost atitudinea ministerului in
aceasta situatie.

De asemenea, problema cu corectia a aparut in anul 2012, cand se instalase la
putere USL-ul si dupa ce se realizase proiectul Calea Daciei, cand toata lumea era de
acord ca este un proiect grozav, inclusiv Ministerul Dezvoiam, dintr-o



reclamatia la Ministerul Dezvoltarii, la DNA, la DLAF si nu a mai fost bine ce s-a
realizat.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot (prin vot nominal) si este adoptat cu 13 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Duran, dl.Enache, d-na Lupu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
participarea Municipiului Campina la Programul de finantare al Proiectului
"Sprijinirea eflcientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei m
infrastructura de iluminat public m Municipiul Campina", din fonduri AFM -
sesiunea iulie 2020.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare - dl.Primar, care prezinta
referatul de aprobare. Dupa prezentarea referatului, dl.Primar precizeaza ca prin acest
proiect de hotarare fmantat de AFM se pot schimba corpuri de iluminat si becuri care
actualmente sunt cu halogen, in becuri cu LED, care au o mare economie de energie
si care duc la o crestere foarte mare a fiabilitatii lampilor si mai ales a becurilor.
Bineanteles, prin aceste proiecte se putea propune si realizarea unui sistem de
dimming, adica de scadere a tensiunii pe timpul noptii, de la ora 24,00, numai ca noi
avem deja realizat acest sistem, el trebuind decat adaptat la noul sistem de becuri care
se vor monta.

Avand in vedere ca acest proiect nu acopera tot Municipiul Campina, daca se
reuseste sa se semneze si contractul pe POR al sistemului de iluminat public, se va
desfasura si acest proiect si prin proiectul care se discuta in sedinta se vor schimba
alte corpuri si becuri decat cele prevazute in proiectul privind utilizarea fondurilor
europene, tocmai pentru a completa situatia evocata anterior.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
(prin vot nominal) si este adoptat cu 13 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Duran, dl.Enache, d-na Lupu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
inchisa.

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