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CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 30 iulie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc ^edin|a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi$ia nr.322/24 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.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimar si consilier local, d-na
Moldoveanu Elena - Secretar General Municipiul Campina, dl.Badulescu Remus -
administrator public, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic in cadrul
Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Voicu Monica - sef
Serviciu juridic, contencios, d-na Iordache Gabriela - consilier in cadrul Serviciului
A.P.L., dl.Tudorache Gabriel - consilier in cadrul Compartimentului informatica.

Lucrarile $edin$ei au fost conduse de dl.consilier Pitigoi Ioan - Adrian, la ele
fiind prezen^i 16 consilieri locali. Dl.Pitigoi, in calitate de presedinte, declara
deschisa sedinta ordinara a Consiliului local al Municipiului Campina.

Pentru inceput presedintele sedintei supune la vot procesele - verbale ale
sedintelor Consiliului local din data de 25 iunie 2020 (sedinta ordinara) si 16 iulie
2020 (sedinta extraordinara convocata de indata). Si-au exprimat votul nominal
"pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-naLupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala (15 consilieri). Dl.consilier Candea
nu a fost prezent cand s-a supus la vot procesele - verbale.

Dl.Pitigoi informeaza membrii Consiliului local ca toate avizele comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local sunt favorabile.

Propune completarea proiectului ordinii de zi cu inca doua proiecte de hotarare
si anume:

1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.3 din H.C.L.
nr.80/25 iunie 2020 referitoare la functionarea teraselor de alimentatie publica
amplasate pe domeniul public al Municipiului Campina (la pct.l9);

2. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special de reprezentare a
Municipiului Campina Tn A.G.A. a Asocia$iei de Dezvoltare Intercomunitara
,,Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova" Cla pqt.
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Dl.Pitigoi intreaba daca mai sunt modificari s-au completari la proiectul ordinii
de zi.

Dl.consilier Enache propune, in numele Comisiei de specialitate - urbanism,
amenajarea teriotriului, retragerea din proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte
de hotarare, aflate la punctele nr.l5 si nr.l6, respectiv:

- Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra terenului in suprafata de 162,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul
Carol I, nr.ll9, Nr. Cadastral/C.F.28419, T83, Parcela Cc 1003, in favoarea d-lui
ZamFirescu Adrian.

- Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra terenului in suprafata de 247,00 m.p., delimitat de conturul A, B, C, D, ....A,
care face parte din terenul in suprafata de 350,00 m.p., situat in Municipiul Campina,
B-dul Carol I, nr.ll9, Nr. Cadastral/ C.F. 28418, T83, Parcela Cc 1003, in favoarea
d-lui Ion Marius Georgian.

Pentru ca nu mai sunt alte modificari, proiectele de hotarare propuse la
punctele 19 si 20 vor fi discutate la punctele 17 si 18.

Se supune la vot completarea proiectului ordinii de zi cu cele doua proiecte de
hotarare. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala (15
consilieri). Dl.consilier Candea nu a fost prezent cand s-a supus la vot completarea
proiectului ordinii de zi.

Presedintele sedintei supune la vot proiectul ordinii de zi, in ansamblul sau.
Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala (15
consilieri). Dl.consilier Candea nu a fost prezent cand s-a supus la vot proiectul
ordinii de zi.

Primul punct (nr.l) inscris pe ordinea este Raport privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata m semestrul I
al anului 2020.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea raportului se trece la punctul nr.2 de pe
ordinea de zi - Raport privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol, pe
trimestrele I si II ale anului 2020.

Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea rectiflcarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea
rectificarii bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.

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

Dl.Enache se refera la Cap.70.02. - Locuinte, servicii si dezvoltare publica,
unde sera solicita suplimentarea cu suma de 45,20 mii lei la alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare. Acum se incheie o etapa de 4 ani a Consiliului local
si nu a vazut niciodata un raport intocmit de Serviciul sera ca sa se stie ce face, cu
cine face, cat face, ce program isi propune, cine ii contrc^ea^rBorestef^rpSn:
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din viitorul executiv sa aiba in vedere aceasta problema, iar Serviciul sera sa prezinte
periodic un raport al activitatii.

Dl.Primar propune sa se prezinte Consiliului local o informare, in urmatoarea
sedinta a Consiliului local, din partea Serviciul Sera, asupra activitatii pe care a
desfasurat-o, in decursul unui an. Acest serviciu este subordonat Administratorului
public.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 15 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru",
urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi,
d-ra Topala (13 consilieri). D-nele consilier Lupu si Petrovici nu au votat proiectul de
hotarare, iar consilier Candea nu a fost prezent la deliberarea si votarea proiectului de
hotarare.

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind indexarea
impoziteIor si taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anuI fiscal 2021.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 15 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir,
dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala (15 consilieri). Dl.consilier Candea nu a fost prezent la
deliberarea si votarea proiectului de hotarare.

UrmatoruI punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de acordare a faciIitafii
fiscaIe de anulare a accesoriilor in cazul obligaJiilor bugetare principale restante
la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Campina.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 15 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir,
dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala (15 consilieri). Dl.consilier Candea nu a fost prezent la
deliberarea si votarea proiectului de hotarare.

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina.

Este prezent la lucrarile sedintei, dl.consilier Candea Costantin.
Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia

Laurentiu care prezinta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,dLCercel,dt^oci'
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dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru
plata serviciilor oferite de bona, la nivelul Municipiului Campina.

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

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
nivelului contributiei lunare de intrefinere a persoanelor beneficiare de serviciile
sociale ale Centrului Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a
Persoanelor Fara Adapost Campina, pentru anul 2020.

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

Fata de cele prezentate in referat, vorbitorul mentioneaza ca valoarea propusa
este de 2.285,59 lei/lunaYbeneficiar. Contributia s-a calculat adunand toate cheltuielile
centrului care au fost impartite la un numar de beneficiari (de ex.lO beneficiari) si
astfel s-a obtinut valoarea respectiva.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Urmatorul punct (nr.9) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de Organizare sJ Functionare al SpitaIului de
Psihiatrie Voila Campina.

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

Vorbitorul adauga faptul ca Tn aceasta perioada, din cauza epidemiei cu
coronavirus, mai multe spitale sunt numite spitale de sprijin pentru pacientii bolnavi
de Covid 19.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 15 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na
Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala. D-na consilier Lupu nu a votat acest proiect de
hotarare.

Punctul nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului cuprinzand Normele referitoare la conditiile de
executie a lucrarilor tehnico - edilitare si refacerea infrastructurii, care se
executa pe domeniuI public si privat al Municipiului C , copie fiind coflformJ cu
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Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.ing.Tiseanu Horia Lauren^iu -
Primarul Municipiului Campina si dl.ec.Pitigoi Ioan - Adrian - consilier local.

Ia cuvantul dl.Primar care prezinta referatul de aprobare. Mai adauga faptul ca
aceasta hotarare este foarte importanta pentru ca aplicarea ei ajuta administratia
locala sa aiba un control asupra lucrarilor pe care beneficiarii de utilitati le realizeaza
in Municipiul Campina, pe strazi, pe trotuare si le permite refacerea carosabilului,
trotuarului, spatiului verde. Altfel era nevoie de autorizatie de construire. In acest
moment sunt mai multe cazuri care sunt reglementate prin acest regulament si trebuie
discutat cu constructorii, care si ei, la randul lor, beneficiaza de emiterea avizului de
spargere in regim de urgenta.

Dl.Enache precizeaza ca in ultimul timp, in oras s-au executat lucrari de
raparatii Q)arcuri, trotuare, strazi). Avand in vedere ca au fost inadvertente la anumite
lucrari, ar trebui regulamentul completat (la lucrarile de la parc, nu a reusit sa
cunoasca dirigintele de santier si sa discute cu el). Ar trebui prevazut ca lucrarile sa
fie luate in primire, incat sa nu mai fie nevoie de reluari si intarzieri pentru a putea fi
date in exploatare.

Raspunde dl.Pitigoi, precizand ca in anul 2016, Consiliul local a votat H.C.L.
nr.lll, cu regulamentul despre care se discuta astazi (n.r. 30 iulie 2020). Tot ceea ce
se completeaza si se modifica la regulament este in urma experientei de 3 ani (tot
ceea ce au intampinat in teren).

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru",
urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea Contractului Cadru de concesiune care face parte din
Documentatia de atribuire, aprobata prin H.C.L. nr.82/25 iunie 2020 pentru
aprobarea concesionarii prin licitafie publica a terenului, m suprafata de
3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinuIui de inot descoperit, format din
bazin mare - Nr.CadastratfCF 23503-C1 si bazin mic - Nr.CadastratfCF 23503-
C2, precum si a terenului amenajat pentru minifotbal, in suprafata de 1.191,00
m.p., Nr.CadastraMCF 23502, situate in Municipiul Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.50.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii comisiei sanatate, cultura,
invatamant, culte si tineret, sport si turism.

Ia cuvantul dl.Dochia care precizeaza ca nu are nimic de adaugat la referatul de
aprobare prezentat. Proiectul este intocmit de specialistii din primarie in vederea
concesionarii.

Pentru casunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot si
este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.
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Punctul nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
acordarea, "Premiilor Municipiului Campina", pentru elevii din unitatile de
invafamant liceal din Municipiul Campina, pentru anul scolar 2020-2021.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Albu Elena si dl.Bondoc Viorel
Gheorghe - consilieri locali.

Ia cuvantul d-na Albu care mentioneaza ca acest proiect este supus aprobarii in
fiecare an, in luna iulie. Nu s-a modificat nimic, nici in regulament nici in calendarul
de desfasurare si depunere a dosarelor. Comisia nu este constituita, deoarece o sa fie
un alt consiliu si atunci se va stabili si cine face parte din comisie.

Dl.Viceprimar precizeaza ca comisia este deja constituita.
Antevorbitorul precizeaza ca a propus sa nu se constituie comisia.
Dl.Primar mentioneaza ca a fost profesor la Liceul Tehnologic Energetic si a

avut ocazia sa aiba un elev care primise "Bursa de excelenta". Acesta era privit cu
toata admiratia de catre colegii lui. Considera ca este o initiativa foarte buna sa se
acorde aceste burse pentru performante deosebite.

D-na Beldianu mentioneaza ca acest an a fost sarac in performante, motiv
pentru care doreste sa schimbe metodologia de acordare a prerniilor. 4 absolventi ai
Liceului Nicolae Grigorescu au obtinut nota 10 la bacalaureat si un alt absolvent a
obtinut nota 10 la examenul de admitere la liceu. Propune ca acestia sa fie premiati.

Dl.Pitigoi propune ca d-na Beldianu sa initieze pentru luna viitoare un proiect
de hotarare care sa faca obiectul celor mentionate.

Dl.Dochia precizeaza ca la Anexa nr.l - Metodologia de acordare a premiilor,
la tabel, in loc de "total burse" sa se mentioneze "total premii".

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru",
urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Urmatorul punct (nr.l3) este proiect de hotarare privind aprobarea
dezmembrarii imobilului - teren, in suprafata de 3.786,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Simion Barnutiu, nr.l2, Tarla 83, Parcela 945, cu
Nr.Cadastra^CF 28368, in doua Ioturi si trecerea din domeniul public in
domeniuI privat a unuia dintre loturi.

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

Ia cuvantul d-na Albu care mentioneaza ca reprezentantul Asociatiei Sindrom
Down, dl.Ciuca a expus problema intr-o sedinta a Consiliului local. A discutat cu
d-na secretar Moldoveanu si au incercat sa gaseasca modalitatea de solutionare a
cererii acestei asociatii. Singura posibilitate este de a se dezmembra in doua loturi
terenul pentru ca asociatia sa poata sa-si prelungeasca acreditarea.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
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dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na FrTncu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Punctul nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea actuaIizarii limitelor de proprietate si suprafata, pentru imobilul -
teren, apartinand domeniului privat al MunicipiuIui Campina, str.Rahovei,
nr.lB, Nr.CadastraI/CF 26080.

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

Ia cuvantul d-na Albu care mentioneaza ca pentru intabularea imobilului s-au
efectuat lucrari de cadastru, iar la masuratori s-a constatat ca suprafata este de 174,00,
in loc de 169,00 m.p. din acte. Proprietarul doreste ca odata cu propunerea pentru
Cartea Funciara sa fie actualizata limita de proprietate si suprafata terenului aferent
locuintei.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Proiectele de hotarare inscrise la punctele nr.l5 si nr.l6 au fost retrase din
proiectul ordinii de zi.

UrmatoruI punct nr.l7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea mchirierii prin licita(ie publica a unui teren proprietate publica a
MunicipiuIui Campina, m suprafata de 10,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, m zona OMV Petrom - str.Eruptiei - B-duI Nicolae Balcescu, m
vederea amplasarii unei ruIote/autorulote de tip comercial, pentru desfasurarea
activitatii de alimentatie publica.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii comisiei amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie si protectia mediului.

Ia cuvantul dl.consilier Enache, care prezinta referatul de aprobare.
De asemenea, propune la art.4 din proiectul de hotarare urmatoarea

componenta a Comisiei de evaluare:
- dl.Cercel - membru;
- dl.Enache - supleant;
- dl.Dochia - membru;
- dl.Bondoc - supleant.

Pentru ca nu sunt discutii sau propuneri pe marginea proiectului de hotarare, se
supune la vot amendamentul d-lui Enache (reprezentantii Consiliului local in Comisia
de evaluare: dl.Cercel Lucian - Adrian - membru, dl.Enache Dragomir - supleant,
dl.Dochia Adrian - membru, dl.Bondoc Viorel - Gheorghe - supleant). Cu 15 voturi
pentru si-au exprimat votul nominal urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala. Dl.Petrescu nu
a votat.

Se ceriific2 prszenta copie fiind conformi cu
originalulaflattenoi



Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu 16
voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi,
d-ra Topala.

Punctul nr.l8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea ReguIamentului de organizare si functionare a "Terenului de sport
multifunctional" din Municipiul Campina.

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

Ia cuvantul dl.Dochia care prezinta referatul de aprobare.
Dl.Primar precizeaza ca in acest an s-a inaugurat in Cartierul Slobozia, langa

Gradinita nr.5, un teren de sport, realizat de catre primarie din banii alocati de
Consiliul local. Acest teren este liber, ca acces, pentru toti tinerii care vor sa joace
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baschet, minifotbal, handbal. In fiecare dupa-amiaza este un aflux de tineri care vin
din oras sajoace baschet. Nu se plateste chirie.

Daca domnii consilieri sunt de acord, si pentru terenul multifunctional (nu stie
daca sunt multi clienti) sa se anuleze taxele, sa fie gratuit, cu exceptia nocturnei. Este
o propunere care poate sa fie realizata acum sau printr-o hotarare, in viitor.

Dl.Dochia mentioneaza ca la art.l2 din R.O.F.-ul de organizare si functionare
a terenului de sport multifunctional se prevede, citez: "Elevii din scolile campinene,
care desfasoara activitati in ramura sportiva baschet, handbal, tenis de camp si orice
alt sport cu fileu, au acces gratuit, conform orarului de func$ionare (...)".

Dl.Enache propune ca terenul de sport sa fie imprejmuit. Dumnealui merge des
m zona aceea si a observat ca portile sunt fara lacat, usile deschise.

Dl.Dragomir considera ca ar tebui ca regulamentul sa ramana asa cum a fost
intocmit, pentru ca pe acel teren multifunctional isi desfasoara activitatea Clubul
Sportiv, cu sectiile de handbal si de baschet. Gratuitate pentru elevi intr-un anumit
interval de timp, este foarte corect spus, pentru ca acel interval de timp trebuie sa fie
in afara orelor in care isi desfasoara activitatea Clubul sportiv. Acest subiect ar trebui
dezbatut pe viitor, asa cum a precizat si dl.Primar.

Dl.Pitigoi concluzioneaza, precizand ca poate se initiaza un nou proiect de
hotarare, conform celor expuse.

Dl.Primar precizeaza ca a fost doar o observatie si o propunere de principiu.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru",
urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel,
dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

UrmatoruI punct este proiect de hotarare privind modificarea si
compIetarea art.3 din H.C.L. nr.80/25 iunie 2020 referitoare la functionarea
teraselor de aIimentatie pubIica amplasate pe domeniul public al Municipiului
Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.ing.Tiseanu Horia - Lauren|iu -
Primarul Municipiului Campina si dl.ec.Pitigoi Ioan -^ ^ ' ' s



Ia cuvantul dl.Primar care precizeaza ca fata de cele prezentate in referatul de
aprobare, nu are nimic de adaugat.

D-na Albu doreste sa propuna un amendament, o completare la H.C.L. nr.80/
25 iun.2020, dupa cum urmeaza:

- dupa art.2 sa se introduca un nou art.3, care sa aiba urmatorul continut:
"aproba reducerea cu 50% a chiriilor, pentru terasele de alimentatie publica situate pe
terenurile din domeniul public si privat al Municipiului Campina, inchiriate in baza
dreptului de administrare stabilite cu institutiile infiintate in subordinea Consiliului
local". Art.3 devine art.4 s.a.m.d.

D-na secretar Moldoveanu completeaza propunerea d-nei Albu - "cu
institutiile/serviciile infiintate in subordinea Consiliului locaP'.

D-na consilier Albu preia aceasta completare.
Pentru ca nu sunt alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot amendamentul d-nei Albu - dupa art.2 sa se introduca un nou art.3, care sa aiba
urmatorul continut: "aproba reducerea cu 50% a chiriilor, pentru terasele de
alimentatie publica situate pe terenurile din domeniul public si privat al Municipiului
Campina, inchiriate in baza dreptului de administrare stabilite cu institutiile/serviciile
infiintate in subordinea Consiliului local". Cu 16 voturi pentru si-au exprimat votul
nominal urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu,
dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na
Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir,
dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala.

UItimul proiect de hotarare se refera Ia acordarea mandatuIui special de
reprezentare a Municipiului Campina m A.G.A. a Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru ManagementuI Apei - Prahova".

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare. Fata de cele mentionate in referat,
precizeaza ca sedinta a mai fost convocata o data si din lipsa de cvorum nu s-a putut
lua o hotarare. Considera ca pretul actual la apa de 5,77 lei/m.c. este suficient, iar
investitiile primariei nu au folosit la nimic, cel putin in ceea ce priveste tarifele pentru
apa. In anul 2007 a fost inlocuita conducta de aductiune din otel de la Statia de
captare, de pe Soseaua Paltinu, pana la Statia de tratare Voila, pe o distanta de 4 km,
cu o conducta de 600 mm in diametru, din polietilena, care are pierderi zero.

in perioada 2014-2015 a fost schimbata o conducta de aductiune situata intre
statia de preluare a apei situata pe raul Doftana, langa podul spre Telega care merge
spre str. Ec.Teodoroiu, tot cu o conducta din polietilena, care are pierderi zero.

Tot in cadrul acelei lucrari au fost inlocuite mai multe conducte de alimentare
si anume: pe Calea Doftanei pe cele doua trotuare - o conducta cu diametrul 150 mm
si alta cu diametrul de 100, pe str.Bobilna - o conducta cu diametrul de 150 mm si pe
B-dul Nicolae Balcescu - o conducta cu diametrul de 100 mm. Toate aceste conducte
care au fost inlocuite au pierderi zero. in momentul nycaic stmtegia4arifea^uce tot
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timpul la cresterea pretului apei se pare ca ceva este Tn neregula. Intr-un municipiu
mare cum este Campina, aceasta cheltuiala si investitie ar fi putut duce la o scadere
cat de mica a tarifului apei, la un moment dat. Personal, nu este de acord cu cresterea
pretului apei. Domnii consilieri pot emite orice punct de vedere doresc, ii acorda
mandat sa voteze pentru sau contra cresterii preUilui la apa si canal.

D-na Lupu propune o schimbare de forma a proiectului, avand in vedere ca
proiectul se numeste acordarea mandatului special de reprezentare a Municipiului
Campina (...). Pentru acest motiv ar trebui ca art.2 sa devina art.l

fn ceea ce priveste pretul apei, in convocator se precizeaza ca se proroga pana
la data de 01.01.2021, termenul de punere in aplicare a modificarii tarifelor.

Personal, din punctul dumneaei de vedere, nu trebuie votata cresterea tarifUlui,
sa se acorde mandat special d-lui primar sa solicite prorogarea pana in data de
01.01.2022 a termenului de punere in aplicare a modificarii tarifelor, in caz contrar sa
voteze impotriva.

D-na Albu o sa voteze pentru un mandat pentru dl.primar, pentru care acesta sa
voteze impotriva.

Dl.Pitigoi este impotriva cresterii tarifelor. Din nefericire, nu conteaza foarte
niult votul Consiliului local. Este important sa se transmita mesajul. Trebuie luat in
calcul ca nu pot fi tarife egale pentru toti consumatorii.

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

- art.2 sa devina art. 1. Cu 16 voturi pentru si-au exprimat votul nominal
urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel,
dl. Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

- art.2 - "Consiliul local al Municipiului Campina nu este de acord cu
aprobarea tarifului pentru apa potabila si canalizare (...)". Cu 16 voturi pentru si-au
exprimat votul nominal urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na
Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

- art.3 - Se da mandat d-lui primar sa solicite prorogarea pana la data de
01.01.2022 a termenului de punere in aplicare a majorarii tarifelor. Cu 16 voturi
pentru si-au exprimat votul nominal urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
16 voturi pentru. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na
Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir,
dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala.

ULtimul punct (nr.l9) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.

D-na Beldianu doreste sa aduca in atentia Consiliului local faptul ca exista o
haba de materiale reciclabile la intersectia str.Plevnei cu str.V.Alecsandri, care este
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un focar de infectie. Locuitorii care stau mai jos de str.Plevnei aduc mereu diverse
deseuri.

Dl.Pitigoi mentioneaza ca s-a rezolvat problema.
Dl.Badulescu precizeaza ca astazi (n.r. 30 iulie a.c.) s-a discutat cu operatorul

de salubritate sa ridice containerele. Este o zona cu case unde se ridica deseurile
reciclabile in saci.

Dl.Enache mentioneaza ca in zona Eruptiei unde sunt habele pentru materialele
de constructie, mai precis in Cartierul Europa, a spus de mai multe ori ca trebuie sa
existe rampe care sa permita celor care depun deseuri sa le puna de sus in habe. Nu
s-a facut acest lucru si cand a trecut prin zona erau 2-3 oameni care triau materialele.

Dl.Pitigoi precizeaza ca dl.Badulescu este in discutii cu societatea Floricon
pentru a gasi o solutie la aceasta problema.

Antevorbitorul precizeaza ca stie care este solutia si poate sa discute cu
S.C. Floricon.

Dl.Candea considera ca respectivele habe ar trebui ridicate din toate zonele
unde deseurile se colecteaza in mod selectiv. Acestea devin un focar de infectie.

Dl.Primar aduce la cunostinta domnilor consilieri ca pe Calea Doftanei s-a
ajuns cu canalizarea care este pornita de pe str.Mihail Kogalniceanu. Aceasta
canalizare merge catre Podul Telega. Mai este un tronson de canalizare inceput de
anul trecut, de la Rafinarie si merge catre str.Tudor Vladimirescu. Aceste doua
tronsoane vor continua ca deschidere, astfel incat se vor uni la un moment dat asa
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cum se procedeaza si la constructia strazilor. In spatele lucrarii de realizare a
canalizarii (a inceput lucrarea de modernizare a Caii Doftanei), se realizeaza trotuarul
de pe partea cu Colegiul National Nicolae Grigorescu. Dupa aceea se va realiza
carosabilul si asternerea covorului asfaltic. Lucrarea continua, nu este o lucrare
usoara, adancimea de executie (cel putin la canalizarea care merge dinspre B-dul
Republicii spre Calea Doftanei este destul de mare, de 6-7 m). Lucrarea chiar daca se
realizeaza mai incet se realizeaza bine, nu se stie cand se va fmaliza. Lucrarea care a
fost anulata de Hidro Prahova in noiembrie 2015 va fi realizata, dupa care urmeaza
str.Voila.

D-na Lupu aduce la cunostinta domnilor consilieri ca Institutia Prefectului
Judetului Prahova, prin Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a emis o
Hotarare, ca in judetul Prahova, in spatiile deschise, cum ar fi pietele, targurile,
zonele de asteptare (statii de autobuz, etc.), zonele in care se desfIsoara serbari
publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, sa se poarte masti in
intervalele orare 07,00 - 11,00 si 13,00 - 20,00. Nu stie daca populatia orasului are
acces la aceste informatii. Doreste sa fie adusa la cunostinta aceasta informare.

Dl.Pitigoi mentioneaza ca d-ra Ioana Bumbacea, care este purtatorul de cuvant
al primariei, va face maine (31 iulie a.c.) un comunicat de presa catre toate ziarele si
va fl diseminata aceasta informatie.

D-na Albu precizeaza ca pe terenul situat la intersectia Caii Doftanei cu
str.Ec.Teodoroiu (terenul a apartinut societatii Fibec si a fost vandut), s-a pus
umplutura rezultata din sapaturile pentru canalizare si este un miros groaznic.

Dl.Pitigoi precizeaza ca d-na Nistor de la Politia locala si Garda de Mediu
cunosc aceasta problema si sunt in curs de abordare.

Se certificl prezenta copie fiiml coflfomri cu
originaiui aflat te noi



Astfel punctele mscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
sedinJa mchisa.

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

Pre$edinte de $edinJa,
Consilier,

dl.Pitigoi Ioan - Adrian

Secretar General
MunicipijaJ^!ampina,
jr.Moldovleanu Elena

edit.I.G.

^

Intocmit,
cc.Balan Lavinia

Iordache Gabriela
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