
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPWA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 28 ianuarie 2021

Astazi, data de mai sus a avut loc sedin$a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia nr.54/
22 ianuarie 2021 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de dl.consilier Davidescu Florin-Liviu, la
ele fiind prezen^i 17 consilieri locali (au absentat: d-na consilier Gheoghe Roxana si
dl.consilier Grama Cezar).

La lucrarile acestei $edinte au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul General al Municipiului
Campina, d-na Balan Lavinia - sef Serviciu administratie publica locala, agricol,
relatii cu publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic in cadrul
Compartimentului juridic si relatia cu consiliul local, d-na Pulez Loredana - Sef
Serviciu buget, finante, contabilitate, reprezentam;i ai mass-mediei.

Pentru inceput presedintele sedintei, dl.Davidescu, ii da cuvantul d-nei
Secretar General Moldoveanu pentru a supune la vot procesele-verbale ale sedintelor
anterioare.

D-na Moldoveanu precizeaza ca sunt trei procese-verbale pe care le supune la
vot, dupa cum urmeaza:

- proces-verbal incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare din data de
23 decembrie 2020. Intreaba daca sunt modificari, completari, obiectiuni, la cele
consemnate m acesta. Cu 16 voturi pentru, procesul-verbal este aprobat. Dl.consilier
Zagan nu a fost prezent cand s-a supus la vot procesul-verbal.

- proces-verbal incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare
desfasurate in data de 28 decembrie 2020. Cu 15 voturi pentru, procesul-verbal este
aprobat. Dl.consilier Duran nu a votat deoarece nu a fost prezent la desfasurarea
sedintei respective, iar dl.consilier Zagan nu a fost prezent cand s-a supus la vot
procesul-verbal.

- proces - verbal incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare din data
de 11 ianuarie 2021. Cu 15 voturi pentru procesul-verbal este aprobat. Dl.consilier
Duran nu a votat deoarece nu a fost prezent la desfa^urarea sedintei respective, iar
dl.consilier Zagan nu a fost prezent cand s-a supus la vot procesul-verbal.

Dl.Davidescu intreaba daca sunt modificari, completari la proiectul ordinii de
zi.

Dl.Primar doreste sa introduca in proiectul ordinii de zi, proiectul de hotarare
pentru aprobarea modificarii si completarii H.C.L. nr.l76/18 decembrie 2018 privind
aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 25.000.000 lei, modificata
si completata prin H.C.L. nr.60/30 aprilie 2020. Propune sa fie primul punct pe
ordinea de zi si urmatoarele sa se renumeroteze. Se
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Primar, aceasta fiind aprobata cu 16 voturi pentru. Dl.Zagan nu a fost prezent cand s-
a supus la vot propunerea respectiva.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarea adusa si este aprobat
cu 16 voturi pentru. Dl.consilier Zagan nu a fost prezent cand s-a supus la vot
proiectul ordinii de zi.

Se trece la discutarea proiectului de hotarare pentru aprobarea modificarii
si completarii H.C.L. nr.l76/18 decembrie 2018 privind aprobarea contractarii
unui imprumut intern m vaIoare de 25.000.000 lei, modificata si completata
prin H.C.L. nr.60/30 aprilie 2020.

Este prezent la lucrarile sedintei, dl.consilier Zagan Horatiu.
Avizul comisiei de specialitate, respectiv Comisia buget, finan{e, programe

fmantare europeana, administrarea domeniului public $i privat $i agricultura este
favorabil, fapt confirmat de dl.Ene.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-
Alin, care spune ca este necesar introducerea acestui proiect de hotarare pe ordinea
de zi din urmatorul motiv: pe langa faptul ca au ramas niste bani din credit, alocati
pentru modernizare Calea Daciei, in zona respectiva Hidro Prahova desfasoara
lucrari de investitii la canalizare si respectiva societate, prin Caietul de sarcini si prin
conditiile impuse de Municipiul Campina este obligata sa aduca terenul la starea
initiala, respectiv turnare asfalt. Nu s-a realizat dubla plata, iar pe portiunea unde a
intervenit Hidro Prahova, Municipiul Campina nu a platit, platind Hidro Prahova,
astfel au raman bani din credit. Aproape acelasi lucru s-a intamplat si la investitia
Cimitir uman Lumina, motiv pentru care propune ca sumele suplimentare sa fie
realocate, strict, pentru proiectele cu fonduri europene, pentru partea de cofmantare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Primul punct (nr.l) mscris pe ordinea de zi este Raport privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul
II aI anului 2020.

Pentru ca nu sunt discutii se trece la punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Raport
privind stadiul mscrierii datelor m registruI agricol, pe trimestrele III si IV ale
anului 2020. Nici cu privire la acest raport nu sunt discutii.

Urmatorul punct (nr.3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
acordarea de burse scolare pentru elevii din unita{ile de invafamant din
Municipiul Campina, pentru anul 2021.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Moldoveanu Ioan-Alin.
Avizele Comisiilor de specialitate buget, fmante si sanatate cultura sunt

favorabile.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).
Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru

modificarea si completarea H.C.L. nr.l62/03 decembrie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investifii
"Modernizare strada Buciumului".

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Moldoveanu Ioan-Alin.
Avizul Comisiei de specialitate, respectiv buget firmnte7^sTe faVpmbM, fapt
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caDl.Dumitrache reaminteste faptul ca in cadrul sedintei trecute a spus
respectiva artera de circulatie nu este strada, ci alee si se regasea trecuta in H.G.
nr.l604/2009. Cineva a mentionat ca hotararea nu este m vigoare, dar acum este
folosita.

Dl.Primar precizeaza ca a adus la cunostinta Consiliului local intr-o sedinta
anterioara ca sunt probleme nu numai cu denumirea aleii din acest proiect de
hotarare, ci sunt mult mai multe probleme la denumiri de strazi, alei, cai de acces,
s.a.m.d.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea PlanuIui de acfiuniflucrari de interes locaI ce se vor efectua pe
domeniuI public sau privat aI MunicipiuIui Campina de catre persoaneIe
beneficiare de venit minim garantat, conform prevederiIor Legii nr.416/2001,
pentru anuI 2021.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Moldoveanu Ioan-Alin.
Avizele comisiilor de specialitate, buget finante si administra^ie publica locala,

juridic, rela{ii cu publicul sunt favorabile, fapt confirmat de presedintii acestor
comisii: dl.Ene, respectiv d-na Girbacica.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

PunctuI nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
PlanuIui Urbanistic de DetaIiu pentru ,,Amplasare 6 corturi industriale, 6
containere (birouri, vestiare, grupuri sanitare), cabina poarta, sistematizare
verticala teren, creare accese, reamplasare cort industrial, alei auto-pietonale,
organizare de santier - constructii provizorii pe o perioada de 5 ani" (St = 4889
mp), pe teren situat in Municipiul Campina, str.BobiIna, nr.8, beneficiar S.C.
Zone Construct S.R.L., cu sediuI social m Municipiul Campina, str.Bobilna,
nr.8.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
MunicipiuIui Campina si membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie $i protec{ia mediului.

Dl.Primar precizeaza ca proiectul a fost intocmit de membrii Comisiei de
urbanism si multumeste consilierilor locali care fac parte din aceasta comisie. A fost
trecut si dumnealui ca initiator pentru ca legea prevede acest lucru.

Dl.Cretu prezinta avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie sj protec$ia mediului, care este favorabil.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.7) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea PlanuIui Urbanistic de Detaliu pentru "Consolidare, extindere si
mansardare cu recompartimentare, remodelare si modernizare locuinta P,
refacere sarpanta si inveIitoare cu schimbarea formelor si pantelor" (St = 901
mp), pe teren situat m Municipiul Campina, str.Redutei, nr.4, beneficiar
dl.Ponea Mircea, domiciIiat m Bucuresti, Soseaua
sc.A,etl2,ap.47,sector2.



^ Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina si membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protec$ia mediului.

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si
protectia mediului este favorabil, fapt confirmat de presedintele comisiei, dl.Cretu.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune l'a vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
PIanului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Construire imobil (C3) P+lE cu spatiu
comercial Ia parter si birouri la etaj; modernizare magazie (C2) construita fara
autorizatie de construire, schimbare destinatie cladire existenta (C1) din
cazarma pompieri m spatii pentru comert - alimentatie publica; refacere
imprejmuire, organizare de santier; amenajare accese auto si pietonale spre si
din incinta, amenajare locuri de parcare" (St = 1493 mp), pe teren situat in
Municipiul Campina, str.PetrolistuIui, nr.2, beneficiari Spiridon DanieI si
Spiridon Rodica, domiciliati in Municipiul Campina, B-dul CaroI I, nr.43,
bI.23J, et.2, ap.6.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina si membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protec^ia mediului.

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i
protec{ia mediului este favorabil, fapt confirmat de presedintele comisiei, dl.Cretu.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.9) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea PlanuIui Urbanistic de Detaliu pentru ,,Construire casa praznicaIa,
spatiu comercial, refacere imprejmuire, organizare de santier" (St = 991 mp),
pe teren situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.87, beneficiari
dl.Marin Nicolae-Marian si d-na Marin Mihaela-Alina, domiciliati in
Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.l39.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina si membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie $i protecJia mediului.

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si
protec{ia mediului este favorabil, fapt confirmat de dl.Cretu - presedintele comisiei.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

PunctuI nr.lO de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Construire pensiune turistica
(Dl+D2+P+2E+M-supanta), fosa septica ecologica, alei carosabiIe si pietonale,
parcare, imprejmuire si organizare de santier" (St = 8.654 mp), pe teren situat
in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.319, beneficiar S.C. Fruit Invest LV
S.R.L., cu sediul sociaI in Comuna Valea Doftanei, sat Tesila, str.Carabanu,
nr.979.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
t 1 ^_ __^. ---.TTra=MBBW
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Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si
protec$ia mediului este favorabil, fapt confirmat de presedintele comisiei, dl.Cretu.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Construire platforma
betonata pentru dezmembrare VSU, parcare, ampIasare rafturi metalice pentru
VSU si organizare de santier; desfiintare integrala C1 si C4, desfiintare partiaIa
C2; schimbare destinatie C2 din moara in haIa dezmembrari VSU si depozit
piese VSU; schimbare destinatie C3 din hala productie in spatii birouri si
depozitare piese auto SVU; reabiIitare si modificare fatade C3; construire hala
dezmembrari VSU si organizare de santier", pe teren situat in intravilanul
Municipiului Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.l, beneficiar d-na Vasi
Renata-Iuliana, domiciIiata in Municipiul Campina, str.Beius nr.2 bis.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina si membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie sj protec|ia mediului.

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i
protec|ia mediului este favorabil, fapt confirmat de dl.Cretu - presedintele comisiei.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Punctul nr.l2 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Construire parc comercial,
parcare, alei carosabile si pietonale, zone verzi, totem semnal, organizare de
santier" (St = 9934 mp), pe teren situat in Municipiul Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.44 B, beneficiar S.C. Cometex S.R.L., cu sediul social in Comuna
Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord, nr.lO, Cladirea Global City Business
Park, Corpul 011, Sala de Meeting, nr.l, etaj 10, jud.Ilfov.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina si membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie $i protec{ia mediului.

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie sj
protec$ia mediului este favorabil, fapt confirmat de presedintele comisiei, dl.Cretu.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Urmatorul punct (nr.l3) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica intre Spitalul
Municipal Campina si un Cabinet de avocatura.

Initiatorul proiectul de hotarare este d-na consilier Lupu Rodica, care
precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat. Roaga
membrii Consiliului local sa voteze proiectul de hotarare in forma propusa, fiind
mtemeiat pe prevederile O.U.G. nr.26/2012 si ale Legii nr.95/2006.

Avizele comisiilor de specialitate buget, finante, respectiv administratie
publica locala, juridic, relatii cu publicul sunt favorabile, fapt confirmat de
presedintii acestora: dl.Ene si d-na Girbacica. -.--.^.____



Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 16 voturi pentru. Dl.consilier Nica nu a participat la votarea
proiectului de hotarare.

Punctul nr.l4 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modiflcarea si completarea art.l din H.C.L. nr.l54/26 noiembrie 2020 privind
numirea reprezentanfilor ConsiliuIui local aI Municipiului Campina in
Consiliile de administrafie ale Spitalului Municipal Campina si ale SpitaIului de
Psihiatrie Voila, modificata si completata prin H.C.L. nr.l77/23 decembrie
2020.

Initiatorul proiectul de hotarare este d-na consilier Lupu Rodica, care
precizeaza ca proiectul de hotarare a fost initiat datorita demisiei prezentate de
dl.Zagan ca membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Municipal
Campina.

De asemenea, vazand declaratiile de avere ale consilierilor a constatat ca
singurul care nu detine functie de conducere este dl.Anghelescu, motiv pentru care T1
si propune ca membru supleant in Consiliul de administratie al Spitalului Municipal
Campina.

Dl.Zagan mentioneaza ca nu detine functie de conducere la firma la care
lucreaza, respectiv S.C.Floricon, dar a considerat ca nu este corect sa fie in consiliul
de administratie deoarece firma are mai multe contracte cu spitalul.

Avizul comisiei de specialitate, respectiv administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul este favorabil, fapt confirmat de d-na Girbacica, presedintele
comisiei.

Se supune la vot propunerea d-nei consilier Lupu - dl.Anghelescu sa fie
membru supleant in Consiliul de administra|ie al Spitalului Municipal Campina. Cu
unanimitate de voturi (17 voturi pentru), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.l5) este proiect de hotarare privind acordarea
titluIui de ,,Ceta{ean de onoare post - mortem aI Municipiului Campina", d-lui
Paolo Gozzo.

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

Avizul comisiei de specialitate, respectiv administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul este favorabil, fapt confirmat de presedintele comisiei, d-na
Girbacica.

Dl.Briciu precizeaza ca membrii comisiei nu au nimic de adaugat fata de
referatul de aprobare prezentat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Se tine un moment de reculegere in memoria d-lui Paolo Gozzo.
Punctul nr.l6 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind

aprobarea RegulamentuIui privind administrarea parcariIor prevazute cu
parcometre aflate pe domeniul public al Municipiului Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei administratie publica
locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert s.a.m4. -^_-___



Dl.Primar multumeste initiatorilor pentru implicarea in acest proiect, deoarece
vizeaza Municipiul nostru.

Avizele comisiilor de specialitate buget, fmante, respectiv administratie
publica locala, juridic, relatii cu publicul sunt favorabile, fapt confirmat de
presedintii comisiilor - dl.Ene si d-na Girbacica.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

UItimuI punct (nr.l7) inscris pe ordinea de zi luat m discutie este mtrebari,
interpelari, diverse.

Dl.Primar multumeste domnilor consilieri ca au votat primul proiect de
hotarare care a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, motiv pentru care doreste
sa le solicite un acord de principiu pentru lista provizorie de investitii pe anul 2021,
argumentand urmatoarele:

Avand in vedere ca ne aflam la sfarsitul lunii ianuarie 2021, iar bugetul de stat
pe anul in curs nu se afla in dezbaterea Parlamentului si tinand cont de faptul ca, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, bugetele locale se adopta in maxim 45
de zile de la adoptarea legii privind bugetul de stat, aceasta situatie conducand la
adoptarea bugetului local cel mai devreme in luna aprilie a.c., solicita Consiliului
local un Acord de principiu pentru aprobarea Listei provizorii de investitii pentru
acest an, deoarece in cuprinsul acestei liste se regasesc obiective de investitii care
sunt in derulare, lucrari pe fonduri europene si lucrarile depuse la CNI.

Dl.Presedinte supune la vot propunerea d-lui Primar pentru acordul de
principiu privind lista provizorie de investitii pentru anul 2021. Domnii consilierii
voteaza in unanimitate pentru (17 voturi pentru).

In continuare, dl.Primar se adreseaza d-lui Anghelescu referitor la
functionalitatea canalizarii situata pe Campinita, precizand ca s-a inaintat o adresa
catre Directorul de la S.C. Hidro Prahova, cat si catre firma care a executat lucrarea.
Aceasta canalizare trebuia sa functioneze si din discutiile pe care le-a avut a rezultat
ca nu au fost montate statiile de pompare. O sa-i puna la dispozitie copie de pe
adresa inaintata si ii multumeste pentru interesul pe care-l acorda cu privire si la acea
zona.

De asemenea, multumeste si Comisiei de sanatate, cultura pentru implicarea in
rezolvarea problemelor care sunt la bazinul de inot, pentru ca este foarte mult de
lucru acolo si este convins ca impreuna cu domnii consilieri vor rezolva si aceasta
problema.

Se adreseaza Consiliului local, aducandu-le la cunostinta urmatoarele
probleme care trebuiesc rezolvate repede, unele dintre ele vizand si sumele care
trebuiesc alocate de la bugetul local din venituri proprii:

- analiza si propuneri ale membrilor Consiliului local referitoare la inchirierea
terenurilor apartinand domeniului public si privat al municipalitatii, avand in vedere
reglementarile cuprinse in Codul administrativ, precum si situatiile existente la
nivelul institutiei in ceea ce priveste incheierea acestor contracte, dar si in ceea ce
priveste modalitatea si conditiile in care acestea pot fi prelungite. Se impune
intocmirea unui proiect de hotarare pentru a fi reglementate aceste situatii.

Ii roaga pe presedintii de comisii ca intre orele 8,00-16,30 sa vina la
primarie si dumnealui impreuna cu functionarii sa4eprezinte_prpblernele cu care se
confhmta. <ccrj.1cf;;.:: *: -'. r T "



- stie ca deja comisia lucreaza la proiectul privind delegarea serviciului de
iluminat public, avand in vedere faptul ca este expirat contractul privind mentenanta
si intretinerea acestuia;

- un alt obiectiv care poate aduce venituri la bugetul local este parcul situat la
intersectia B-dului Carol I cu str.Oituz. Impreuna trebuie sa se ia o decizie avand in
vedere ca a expirat contractul de asociere;

- numerotarea unitara a imobilelor din municipiu, inclusiv pe B-dul Carol I,
unde exista discontinuitate in aceasta numerotare, nu numai la denumirile de strazi.

Dumnealui o sa transmita pe e-mailul domnilor consilieri toate problemele pe
care le are notate.

- analiza situatiei juridice a imobilelor-terenuri, situate in Municipiul
Campina, B-dul Carol I, in vecinatatea cinematografului (cladirea de langa acesta,
care nu genereaza niciun venit si vis-a-vis - blocul turn).

Trebuie vazuta realitatea si sa gaseasca o solutie impreuna. Pe langa venitul la
bugetul local trebuiesc sprijiniti si investitorii.

- se primesc tot mai multe cereri pentru inchirierea locurilor de parcare,
solicitandu-se chiar si amplasare bariera.

O alta problema este aceea ca dl.consilier Marcu i-a sesizat faptul ca ce se
intampla cu traficul cand se trece la urmatoarea etapa, respectiv de la str.Bobilna
pana la trecerea peste calea ferata si str.Voila. Exista o optiune, in sensul ca traficul
usor se va desHsura pe zona Muscel - Voila, inclusiv pentru localitatile limitrofe. O
sa fie o problema la ultimul tronson pentru traficul cu tonaj greu, deoarece se gasise
o varianta pentru circulatia pe Telega Vale, dar dl.consilier Marcu a constatat ca
exista un pod care nu tine mai mult de 10 tone.

In discutiile purtate cu constructorul in ceea ce privesc riveranii s-a stabilit sa
se gaseasca o solutie sa-i lase sa intre, bineinteles in conditii de santier in lucru.

Daca dumnealui gaseste o solutie va fi prezentata Consiliului local.
Dl.Marcu se adreseaza d-lui Primar, ca la urmatoarea sedinta sa fie prezentat

contul de executie bugetara pe anul 2020.
Dl.Primar mentioneaza ca acesta a fost prezentat trimestrial.
D-na Pulez Loredana precizeaza ca acest cont de executie pentru anul 2020 se

prezinta in sedinta Consiliului local pana la data de 31 mai a anului urmator. Deci nu
este posibil pentru ca nu au fost trimise raportarile catre Programul National
Forexebug.

Dl.Dumitrache intreaba daca pe site-ul primariei se gaseste registrul de
evidenta a datoriei publice locale si registrul de evidenta a garantiilor.

D-na Pulez mentioneaza ca aceste informatii nu sunt necesare pentru site-ul
Primariei, ele se regasesc pe site-ul MDRAP si sunt la zi.

Antevorbitorul precizeaza ca pentru tinerea registrului de evidenta a datoriei
publice locale si a registrului de evidenta a garantiilor locale era desemnata d-na
Tudorache Alice, motiv pentru care trebuie adoptata o alta hotarare a Consiliului
local, pentru desemnarea altei persoane.

D-na Lupu mentioneaza ca pe data de 08 februarie incepe semestrul II in
cadrul unitatilor de invatamant. A fost intrebata -de parinti daca toate scolile sunt
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pregatite, avand in vedere ca la Campina exista o incidenta de infectare cu covid sub
l,5, deci toti elevii se vor prezenta fizic la scoala.

Dl.Primar raspunde pozitiv si precizeaza ca sunt consilieri care fac parte din
consiliile de administratie ale scolilor si sunt informati.

Antevorbitorul mentioneaza ca parintii vor sa fie asigurati ca din partea
executivului sunt create toate conditiile, astfel incat cursurile sa inceapa si sa se
desfasoare in conditii de protectie.

Dl.Primar precizeaza ca executivul se implica in toate domeniile si face tot
posibilul ca totul sa decurga normal din toate punctele de vedere.

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

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

Pre$edinte de $edin$a, Secretar General
Consilier, .__ Municipiul Campina,

Davidescu Florin-tiviu' "x Moldov^nu Elena
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Intocmit,
Balan Lavinia

Iordaclj:e Gaoriela

edit.I.G.


