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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 13 octombrie 2010  

 

 Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

municipiului Câmpina, care a fost convocată prin Dispoziţia nr.1.598/8 octombrie 

2010 a Primarului municipiului Câmpina. 

 La lucrările acestei şedinţe au participat: dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – 

primarul municipiului Câmpina, dl.Dragomir Ion – viceprimarul municipiului 

Câmpina, dl.Ecaterinescu Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice a 

Primăriei municipiului Câmpina, dl.Anton Iulian – şef Serviciu juridic, contencios 

administrativ, d-na Oniţă Eliza – şef Compartiment buget, finanţe, contabilitate,             

d-na Oprescu Eliza – director executiv în cadrul Direcţiei investiţii a Primăriei 

municipiului Câmpina, dl.Olăraşu Laurenţiu – consilier juridic în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local, d-na Olteanu Felicia – şef Serviciu 

administrarea domeniului public şi privat,  d-nele Barbu Gabriela şi Hoitan Daniela 

– consiliere în cadrul Compartimentului programe de finanţare, relaţii 

internaţionale şi protocol, reprezentanţi mass-media, precum şi locuitori ai 

municipiului Câmpina. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. consilier Bondoc Viorel - Gheorghe, 

la ele participând un număr de 12 membri ai Consiliului local din totalul de            

18 (au absentat: dl.Enache Dragomir, dl.Marcu Florin, d-na Petrovici Mihaela, 

dl.Piţigoi Ioan – Adrian, d-na Preda Gena şi dl.Tudor Gheorghe). 

 Pentru început preşedintele şedinţei dă cuvântul d-lui primar Tiseanu Horia - 

Laurenţiu, care spune că la conţinutul proiectului ordinii de zi prezentat nu are 

modificări, completări. 

 Pentru că nu sunt modificări la proiectul ordinii de zi se supune la vot şi este 

aprobat cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru). 

 Înainte de a se lua în discuţie primul punct înscris pe ordinea de zi, 

dl.secretar - Paul Moldoveanu supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei 

anterioare care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 În continuare, se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi referitor 

la proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

municipiului Câmpina pe anul 2010. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia - 

Laurenţiu care spune că rectificarea bugetului se face pentru că trebuie să se aplice 

o reducere totală a prevederilor veniturilor bugetare de 3.722.000 lei. 

 În expunerea de motive aflată la proiectul de hotărâre sunt prezentate 

capitolele unde se fac reduceri de venituri, după cum urmează: 

 - 1.018.000 lei – cote defalcate din impozitul pe venit; 

 -    335.000 lei – sume defalcate din impozitul pe venit; 

 - 2.102.000 lei – sume defalcate din T.V.A (pentru drepturile salariale din 

învăţământ); 
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 - 90.000 lei – sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 -  177.000 lei – subvenţii buget stat: 

  - pentru sprijin financiar la constituirea familiei; 

  - pentru trusou. 

 De asemenea, mai există o reducere a cheltuielilor, conform prevederilor 

legii bugetelor publice locale, după cum urmează: 

 - pentru suma de 2.279.000 lei reducerea veniturilor îşi găsesc 

corespondentul în reducerea cheltuielilor, fiind surse cu destinaţie specială: 

  - 2.072.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal în 

învăţământul preuniversitar; 

  - 30.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal asistenţi 

personali; 

  - 177.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor sociale. 

 - pentru suma de 1.443.000 lei propune reducerea prevederilor bugetare la 

restul capitolelor de investiţii. 

 Reducerile de sume pentru cheltuieli vizează atât capitolul de cheltuieli 

curente, cât şi cheltuielile de capital, prezentate în raportul de specialitate şi în lista 

de investiţii anexă. 

 Propunerile prezentate sunt pentru: 

-  cheltuieli de reducere a personalului la Cap.”Autorităţi publice generale”; 

 - cap.”Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” se diminuează cu 

230.000 lei, reprezentând dobânda de plată la împrumutul suplimentar B.C.R. a 

cărui utilizare a fost aprobată pentru anul 2011. S-a aprobat extinderea 

împrumutului cu 675.000 Euro dar, pentru anul 2011, motiv pentru care se reduce 

şi dobânda de plată pentru împrumutul suplimentar; 

 - se diminuează Cap. „Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului 

de asigurări sociale de sănătate”, cu 3.000 lei; 

 - la cap.”Ordine publică şi siguranţă naţională”, se diminuează titlul 

„Cheltuieli de personal” şi titlul „Bunuri şi servicii” (de la Poliţia Comunitară la 

Muzeul B.P.Haşdeu, sumă parţial transferată la cap.”Muzeu”), prin transferul 

poliţiştilor comunitari ca paznici; 

 - la cap. „Învăţământ” se diminuează cheltuielile de personal conform 

Deciziei de revizuire a cheltuielilor comunicată primăriei; 

 - se majorează titlul „Bunuri şi servicii” cu suma de 50.000 lei pentru 

acoperirea cheltuielilor cu reparaţii şi a cheltuielilor cu utilităţile. 

 Suma solicitată pentru suplimentarea cheltuielilor cu utilităţi la unităţile de 

învăţământ este de 392.000 lei şi va face obiectul unei analize separate la 

următoarea rectificare. 

 Adaugă faptul că la o parte din unităţile de învăţământ nu există o 

preocupare reală pentru reducerea cheltuielilor cu 20%, conform prevederilor 

Ordonanţei de Guvern. Din contră, pentru utilităţi s-a solicitat o sumă suplimentară 

care dublează cifra cheltuielilor din trim.IV a anului trecut, ceea ce înseamnă că 

ceva nu este în regulă. 

 Trebuie să se aibă grijă cu cheltuirea banilor publici cu utilităţile la 

învăţământ pentru că, reparaţiile curente s-au făcut cu sume mici. 

 Pentru aceste motive, roagă reprezentanţii consiliului local şi angajaţii din 

primărie care fac parte din Consiliile de administraţie, să meargă la fiecare unitate 
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de învăţământ să vadă în ce măsură se respectă economia privind utilităţile (dacă 

mai există termostatele pentru căldură, dacă funcţionează, dacă sunt reglate la o 

temperatură de 20-21 grade şi dacă sunt supravegheate şi sigilate). 

 De asemenea, mai trebuie verificat şi consumul de energie electrică la 

sfârşitul programului şcolar. 

 Dacă aceste măsuri nu se vor putea lua, se va găsi o cale prin care directorii 

unităţilor şcolare să răspundă de nereducerea cheltuielilor şi de suplimentarea 

sumelor. 

 - la cap.”Asigurări şi asistenţă socială” s-a diminuat suma cu 483.000 lei; 

 - cap.”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se suplimentează cu suma de 

50.000 lei titlul „Domeniu public” pentru realizarea lucrărilor de iluminat pentru 

sfârşitul anului (lucrări de montare şi reparare a instalaţiilor de iluminat cu ocazia 

sărbătorilor de Crăciun şi Anului Nou); 

 - cap.”Protecţia mediului” s-a suplimentat cu suma de 15.000 lei pentru 

realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Canalizare str.Trandafirilor”; 

 - la cap.”Transporturi” se suplimentează titlul „Bunuri şi servicii” cu suma 

de 50.000 lei şi se diminuează cu suma de 459.000 lei pentru „Cheltuieli de 

personal” şi „Cheltuieli de capital”. 

 În continuare, prezintă modificările care s-au făcut în lista de investiţii 

(Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre): 

 - la „Consolidare şi amenajare maluri Lacul Bisericii şi zona adiacentă” 

suma s-a redus ca urmare a efectuării selecţiei de oferte, suma solicitată de firma 

câştigătoare fiind cu 65.000 lei mai mică; 

 - s-a eliminat lucrarea de investiţie „Sistem de supraveghere video stradal” 

care nu a fost abordată ca şi lucrare şi s-a eliminat realizarea „Studiului de 

management al traficului rutier” – etapa a II-a, care se va efectua anul viitor; 

 - s-a suplimentat capitolul „Branşamente la utilităţi pentru bazin de înot 

didactic” cu 35.000 lei, deoarece termenul de dare în folosinţă a bazinului de înot 

din curtea căminului Colegiului este decembrie 2010; 

 - „Modernizare str.Arinului” a fost eliminată de pe lista de investiţii deoarece 

aceasta face parte din lista cu străzile unde se va efectua canalizare menajeră; 

 - la „Modernizare str.Solidarităţii” se majorează suma cu 35.000 lei pentru că 

lucrarea se poate efectua până la sfârşitul anului; 

 - la „Modernizare str.Crişuri” se diminuează suma pentru că se va realiza 

canalizare; 

 - la „Modernizare str.Fabricii” se majorează suma pentru acoperirea 

cheltuielilor necesare lucrării. 

 Menţionează faptul că la sfârşitul lunii va mai fi o rectificare a bugetului 

local. 

 Dl.director executiv Ecaterinescu doreşte să facă o completare spunând că 

după întocmirea materialelor privind rectificarea de buget, s-a mai primit o adresă 

referitoare la cap.04.02.04 – sume alocate din impozitul pe venit (s-a mai retras 

1.000 lei, suma existentă acum fiind 336 mii lei în loc de 335 mii lei), iar la 

cap.11.02.05 - sume defalcate din T.V.A. s-a mai alocat 80.000 lei (suma reală 

fiind de 70.000 lei). Propune includerea acestora în rectificarea bugetului din 

această şedinţă, avându-se în vedere că este urgent prezentarea bugetului în noua 

variantă. 
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 Dl.primar propune modificarea prezentată de dl.Ecaterinescu.  

 Se supune la vot amendamentul şi este aprobat cu unanimitate de voturi               

(12 pentru). 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său şi este adoptat cu 

unanimitate de voturi (12 pentru). 

 Punctul nr.2 înscris pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea Proiectului „Sprijin pentru Integrare şi Incluziune”. 

 I se dă cuvântul iniţiatorului proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu          

Horia - Laurenţiu care spune că în municipiul Câmpina rata şomajului a crescut 

până la 8%; a apărut oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru instruirea 

şomerilor printr-un Program Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor 

Umane, pe linia de finanţare 101, Axa 5. 

 Împreună cu doi parteneri – A.J.O.F.M. Prahova şi S.C. Faxmedia 

Consulting SRL, Primăria municipiului Câmpina trebuie să realizeze un parteneriat 

şi să depună spre finanţare proiectul „Sprijin Pentru Integrare şi Incluziune”, care 

are ca obiectiv facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă (formare profesională). 

 Cererea de finanţare pentru acest proiect a fost aprobată de către Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aşa cum reiese din adresa nr.4.331/2010. 

 În consecinţă, este necesară aprobarea proiectului de către Consiliul local şi a 

cofinanţării cu 1% din valoarea cheltuielilor eligibile şi a cheltuielilor neeligibile, 

inclusiv a T.V.A.-ului. 

 Menţionează faptul că de acest proiect vor beneficia numai şomerii ce îşi au 

domiciliul pe raza municipiului Câmpina. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (12 pentru). 

 Următorul punct înscris pe ordinea de zi (nr.3) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – 

economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare 

str.Maramureş”, municipiul Câmpina. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia care 

spune că datorită faptului că au trebuit reduse cheltuielile cu bunuri şi servicii nu s-

a mai putut reabilita această stradă cu fonduri de la reparaţii, motiv pentru care a 

fost introdusă pe lista de investiţii cu documentele necesare şi cu valoarea totală a 

investiţiei de 1.100,51 mii lei cu T.V.A. din care: 

  - C+M – 1.000,88 mii lei cu T.V.A.; 

  - durata de realizare a investiţiei: 3 luni şi 7 zile. 

 Această stradă se află într-un cartier unde a rămas singura nereabilitată, 

celelalte fiind reabilitate, cum ar fi: str.Sondei, Ana Ipătescu, Mihail Kogălniceanu. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (12 pentru). 

 Se trece la discutarea punctului nr.4 de pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr.2/28 ianuarie 2010 

referitoare la aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare a proiectului 

Reabilitare sit poluat istoric „Batal de depozitare reziduuri petroliere Lacul 

Peştelui” din municipiul Câmpina. 
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 I se dă cuvântul iniţiatorului proiectului de hotărâre, dl.Tiseanu Horia care 

spune că, municipiul Câmpina intenţionează să depună o cerere de finanţare pentru 

obţinerea de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea sitului poluat 

istoric, situat în str.Lacul Peştelui. 

 Batalul are dimensiuni mici, fiind omis când s-a efectuat lucrarea de 

patrimoniu a Rafinăriei „Steaua Română”. 

 Documentaţia pentru aplicaţia proiectului a fost aprobată, dar la poziţia nr.29 

din protocol (prin care s-a solicitat completarea şi corectarea unor documente) se 

cere modificarea organigramei UIP, în sensul că, primarul nu va face parte din 

această structură. 

 Ca urmare s-a propus modificarea Anexei la H.C.L. nr.2/28 ianuarie 2010. 

 Este un proiect pentru care se alocă aprox. 3 milioane de euro, fiind o sumă 

mare pentru bugetul local. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (12 pentru). 

Ultimul proiect de hotărâre (nr.5) înscris pe ordinea de zi priveşte 

punerea la dispoziţia Proiectului „Reabilitare sit poluat istoric – batal de 

depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui”, a terenului în suprafaţă de 

8.159 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Lacul Peştelui. 

Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia, care 

spune că Studiul de fezabilitate a fost realizat de către ISPE Bucureşti, U.T.C. 

Bucureşti şi firma de consultanţă Parson Brickerhoff, cu fonduri europene. 

Pentru întocmirea dosarului în vederea finanţării acestui proiect este necesară 

aprobarea punerii la dispoziţia proiectului a terenului de 8.159 m.p., care reprezintă 

suprafaţa batalului. 

Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (12 pentru). 

Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, şedinţa a luat sfârşit. 

 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                            Secretarul municipiului 

                  Consilier,            Câmpina, 

      Bondoc Viorel - Gheorghe                                      jr.Moldoveanu Paul  

                             

 

 

                            Întocmit, 

                    ec.Bălan Lavinia 

             

Iordache Gabriela 
 

 

 

 

 

 

edit.I.G. 


