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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 14 februarie 2012 

 

 

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

municipiului Câmpina care a fost convocată prin dispoziţia nr.150/8 februarie 2012 

a Primarului municipiului Câmpina. 

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

primarul municipiului Câmpina, dl.Dragomir Ion – viceprimarul municipiului 

Câmpina, dl.Moldoveanu Paul – secretarul municipiului Câmpina, dl.Ecaterinescu 

Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice din cadrul Primăriei 

municipiului Câmpina, d-na Oniţă Eliza - şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, 

d-na Oprescu Eliza – director executiv al Direcţiei investiţii din cadrul Primăriei 

municipiului Câmpina, d-na Olteanu Felicia – şef Serviciu administrarea 

domeniului public şi privat, dl.Olăraşu Laurenţiu – consilier juridic în cadrul 

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local, d-na Barbu Gabriela – consilier 

în cadrul Compartimentului programe de finanţare, relaţii internaţionale şi protocol, 

reprezentanţi ai mass-mediei, precum şi locuitori ai municipiului. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.consilier Nistor Marian, la ele fiind 

prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 18 consilieri (a absentat dl.Piţigoi Ioan – 

Adrian, d-na Dumitrescu Luminiţa, dl.Tudor Gheorghe, dl.Enache Dragomir,         

d-na Petrovici Mihaela). 

 La începutul lucrărilor şedinţei Consiliului local dl.consilier Marcu nu a fost 

prezent. 

 Pentru început, preşedintele şedinţei supune la vot procesul – verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina desfăşutată în data de 

26 ian.2012. Cu unanimitate de voturi (12 pentru), procesul – verbal este aprobat. 

(Dl.consilier Marcu nu a participat când s-a supus la vot procesul – verbal).  

În continuare, preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt completări sau 

modificări la proiectul ordinii de zi. 

 Pentru că nu sunt completări se supune la vot proiectul ordinii de zi, care 

este aprobat cu unanimitate de voturi (12 pentru). 

 În continuare, se trece la discutarea primului punctului înscris pe ordinea 

de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern în valoare de 6.000.000 lei. 

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

Laurenţiu care spune că propune Consiliului local accesarea unei linii de finanţare  

rambursabile, în sumă de 6.000.000 lei, pentru asigurarea resurselor de lichidităţi, 

pentru desfăşurarea activităţii Primăriei în anul 2012. 
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 Acest împrumut este destinat să asigure surse financiare necesare derulării în 

bune condiţii a unui obiectiv de investiţii şi anume „Reabilitare Situri Poluate 

Istoric” – reabilitarea batalurilor de petrol situate pe str.Lacul Peştelui, valoarea 

obiectivului fiind de 12.727.107 lei, execuţia urmând să se realizeze în cursul 

anului 2012. 

 Pe de o parte destinaţia împrumutului facilitează obţinerea creditului din 

partea Comisiei de Avizare a Împrumuturilor din cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, iar pe de altă parte împrumutul este destinat creerii unei surse financiare 

care să fie utilizată atunci când rambursările nu sosesc la timp (din partea 

organismului de implementare), Primăria fiind nevoită să plătească executantul 

pentru lucrările realizate. 

 Aşa cum s-a procedat şi la Calea Daciei, cu împrumutul de 8 milioane lei, se 

propune acelaşi lucru şi pentru acest împrumut; dacă se primesc banii din fondurile 

europene, destinaţi acestui proiect, se poate utiliza linia de credit pentru alte 

investiţii. 

 Dl.viceprimar propune reducerea perioadei de graţie de la 3 ani la 1 an. 

 Se adresează d-lui Ecaterinescu, întrebându-l dacă la procentul de 8,32% - 

gradul de îndatorare include şi suma respectivă sau nu. 

 Răspunsul d-lui Ecaterinescu este negativ, spunând că, împreună cu suma, 

procentul este de 12%, faţă de 30% - maxim admis. 

 Antevorbitorul mai întreabă dacă la 12%, poate să facă cunoscut nivelul 

dobânzii anuale la creditele luate. 

 Dl.Ecaterinescu spune că dobânda actuală de plată la creditele contractate 

până în prezent este de 1.514.000 lei/an. 

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

la vot amendamentul d-lui viceprimar – modificarea art.2, în sensul că împrumutul 

se contractează pe o perioadă de 10 ani cu perioadă de graţie de 1 an. Cu 3 voturi 

pentru (dl.Dragomir Ion, dl.Zăgan Horaţiu şi dl.Arghir), 6 abţineri şi 3 voturi 

împotrivă, amendamentul a fost respins. 

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

unanimitate de voturi (12 pentru). (Dl. consilier Marcu nu a participat la dezbaterea 

şi supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

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

aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor 

ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2012. 

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

Laurenţiu, care spune că prin aprobarea Legii nr.293 din 2011 a bugetului de stat 

pe anul 2012 se impune aprobarea bugetului fiecărei localităţi conform 

calendarului bugetar cuprins în Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 

publice locale. 

În elaborarea bugetului local, pe partea de venituri, gradul de colectare 

realizat în 2011 este de 96,06%. Dacă ar fi fost mai mare de 97% s-ar fi putut 

stabili venituri mai mari decât veniturile anului trecut. În aceste condiţii s-a impus 

stabilirea veniturilor şi limitarea lor la nivelul realizării anului precedent, urmând 

ca prin rectificări de buget să se mărească veniturile. 

 Astfel, nivelul estimat propus prin buget, pe partea de venituri, pentru anul 

2012 este de 88.319 mii lei, din care : 
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 - venituri proprii                     - 41.241 mii lei 

 - sume defalcate din TVA      - 19.501 mii lei 

 - finanţare fonduri europene  - 27.486 mii lei. Finanţarea, de aprox.30% din 

veniturile totale ale municipiului Câmpina, provine din fonduri europene. 

        În cadrul veniturilor proprii cota alocată din impozitul pe venit, s-a redus la 

41,75% de la 44% şi a fost comunicată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Prahova la nivelul sumei de 20.816 mii lei determinând o pondere de 50,48 %. 

 În sumele provenite de la Uniunea Europeană este inclusă suma de       

27.486 mii lei reprezentând rambursări de primit atât pentru cererile de rambursare 

depuse, cât şi pentru cele ce vor fi solicitate pe măsura execuţiei derulării 

programelor de investiţii (Calea Daciei, Reabilitare “Sit poluat istoric” şi Centrul 

de Informare Turistică – acestea fiind proiectele existente pentru care există 

contract sau sunt în derulare, inclusiv reabilitarea B-dului Culturii – parc B-dul 

Culturii. Este un proiect la care selecţia de oferte se reface, pentru că la prima 

achiziţie ofertanţii nu au îndeplinit condiţiile cerute în caietul de sarcini). 

 Veniturile sunt echivalente cu cheltuielile în bugetul local al anului 2012 

conform Legii finanţelor publice locale, iar în cadrul cheltuielilor de funcţionare, 

cheltuielile de personal au un plafon aprobat prin adresa nr.2.763 din 18 ian.2012 

transmisa de D.G.F.P.Frahova, nivelul acestora fiind de 95% din necesarul estimat, 

nivel care în cursul anului va fi revizuit funcţie de nivelul realizarilor. 

 Pe structura capitolelor de cheltuieli situaţia se prezintă astfel: 

 - la Cap 65.02 ,,Învăţământ “ - 19.553 mii lei din care: 

      - cheltuieli de personal - 14.983 mii lei prevedere bugetară ce 

include alocaţia pentru transport cadre didactice şi drepturile salariale câştigate în 

instanţă; 

      - cheltuieli cu bunuri şi servicii - 4.220 mii lei prevedere ce include 

reparaţiile la unităţile de învăţământ. 

     - bursele - 350 mii lei a căror repartizare va fi realizată prin 

elaborarea  unei hotărâri de consiliu, prin care se vor aproba criteriile de acordare a 

burselor. În funcţie de hotărârea Consiliului local se vor acorda mai multe sau mai 

puţine burse, iar suma de 350 mii lei, printr-o rectificare de buget va fi corectată. 

 - la Cap 66.02 ,, Sănătate” – 1.637 mii lei din care: 

                       - cabinete medicale   - 377 mii lei; 

                       - Spitalul municipal Campina  - 860 mii lei, din care 800 mii lei 

pentru cheltuieli de capital şi 50 mii lei pentru utilităţi; 

             - Spitalul de Psihiatrie Voila    - 400 mii lei cheltuieli de capital 

(cheltuieli de modernizare şi acordarea cofinanţării în vederea accesării de 

programe de la Ministerul Sănătăţii, evidentiate în cadrul secţiunii dezvoltare). 

  - Cap 67.02  ,,Cultură, recreere, religie”-   2.366  mii lei  din care: 

            - Muzeul B.P.Hasdeu  - 178 mii lei; 

           - Biblioteca                  - 179 mii lei; 

                     - Casa de Cultură Geo Bogza  - 647 mii lei; 

            - Casa Tineretului            - 724 mii lei; 

                     - Culte religioase           - 200 mii lei;  

           - Asociaţii şi fundaţii     - 150 mii lei (sumă din care se pot acorda 

fonduri pentru proiecte de finanţare); 
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           - Sport                            - 288 mii lei, sumă alocată pentru finanţarea 

echipei de fotbal “Unirea”.  

Pentru manifestări culturale şi educative s-au propus următoarele sume:          

- la Casa de Cultură – 166.000 lei; 

 - la  Muzeul Memorial B.P.Haşdeu – 8.000 lei; 

 - la Casa Tineretului – 445.000 lei; 

 - la Biblioteca C.Istrati – 16.400 lei. 

 Total – 661.800 lei pentru activităţi culturale, sportive, educative, propuse, la 

care se adaugă 150.000 lei de la asociaţii şi fundaţii (conform Legii nr.350) şi 

288.000 lei de la Clubul Sportiv Unirea - rezultând un total de 1.039.900 lei. 

       - la Cap 70.02 ,,Locuinţe servicii şi dezvoltare publică” - 11.376 mii lei din 

care: 

                   - activitatea de Seră      - 808 mii lei 

                    - activitatea de Parcare - 207 mii lei 

                   - domeniul public         - 804 mii lei, prevedere ce va fi utilizată pentru 

lucrări de amenajare, modernizare, reabilitare pe domeniul public;  

          - amenajare parcuri - 1.400 mii lei (modernizarea a 4 parcuri: de la 

ceas, de la Millia, de la Soldat şi de la Durbac (spaţiu verde situat la intersecţia 

str.Panduri cu B-dul Carol I); 

  - lucrări iluminat – 1.223 mii lei;  

  - amenajare parcări - 6.322 mii lei (s-a propus modernizarea a                        

22 parcări).  

 - la Cap 74.02 ,, Protecţia Mediului”  - 5.425 mii lei din care: 

  - salubritate        -   4.300 mii lei; 

  - reabilitare B-dul Culturii - 982 mii lei, cofinanţare program mediu 

evidenţiat în secţiunea dezvoltare. 

 - la Cap 84.02 ,,Transporturi “ - 9.237 mii lei din care: 

  - reparaţii străzi - 7.787 mii lei (modernizarea unui număr de                        

34 străzi). 

În cadrul secţiunii de dezvoltare, suma de 12.318 mii lei reprezintă cheltuieli 

de capital centralizat pe capitol bugetar,  conform Anexei nr.2 la prezenta hotarâre. 

Este prezent la lucrările şedinţei dl.consilier Marcu. 

Din Anexa nr.2, cele mai importante obiective sunt următoarele: 

- la cap.61.02: 

 - autovehicul şi dispozitive blocare roţi – 45 mii lei. Din luna aprilie 

2012, contractul cu firma de blocare roţi expiră şi aşa cum s-a propus în şedinţele 

anterioare, roţile maşinilor vor fi blocate cu forţe proprii, activitate asigurată de 

Poliţia locală. 

- la cap.66.02 - scaun stomatologic – 25 mii lei; 

- la cap.67.02 – restaurare terase şi hidroizolaţii Castelul Iulia Haşdeu –                 

270 mii lei.  

- la cap.70.02 – Locuinţe şi servicii – lucrări în continuare:  

 - Consolidare şi amenajare maluri Lacul Bisericii şi zona adiacentă – 

250 mii lei; 

 - Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public în municipiul 

Câmpina – se va finaliza modernizarea B-dului Carol I până la linia de cale ferată, 

cu stâlpi noi, cu reţeaua subterană, precum şi o parte din Calea Doftanei; 



5 

 - Reabilitare Grup Şcolar Energetic – s-a dorit realizarea de campusuri 

în toată ţara, la Câmpina alegându-se Grupul Şcolar Energetic unde s-a modernizat 

corpul C şi s-a început construcţia corpului G pentru care Ministerul Educaţiei nu a 

mai dat bani. S-a propus să se mai aloce sume mici pentru plata lucrărilor executate 

anul trecut, iar, în continuare, se încearcă acoperirea corpului G, astfel încât acesta 

să fie conservat până când se vor edifica fonduri mai importante din diferite 

destinaţii. 

 - Reabilitare termică blocuri de locuinţe – 300 mii lei – finalizarea 

lucrării începute, blocul B2, B7 şi B8; 

- Amenajare centru de primire pentru persoane cu probleme sociale – 340 

mii lei, iar la pct.C – Dotări de investiţii s-a prevăzut mobilier şi dotări Centru de 

primire – 50 mii lei. 

În cadrul executivului s-au purtat discuţii, iar angajaţii primăriei vor întocmi 

un regulament cu destinaţia centrului şi cum va fi denumit oficial. Este posibil ca 

acesta să fie un centru rezidenţial – centru de primire de zi şi centru de primire de 

noapte. Trebuie să existe toate aceste tipuri de asistenţă socială într-unul singur, ca 

să se poată duce şi un om al străzii când este frig, un cerşetor sau o persoană cu 

dificultăţi care nu se mai poate descurca singură şi unde să stea 2-3 luni până când 

va fi internată într-o altă instituţie – cămin de bătrâni. 

Urmează să se prevadă anumite sume pentru norme de hrană şi pentru 

utilităţi şi care va fi modalitatea de administrare a acestei instituţii – asociere cu o 

organizaţie neguvernamentală. 

La Cap.70.02 – punct B - Lucrări noi – s-a prevăzut reabilitare imobil 

administrativ B-dul Culturii nr.27 – dacă se realizează anul acesta, acolo va fi Casa 

căsătoriilor, poate şi Muzeul oraşului la etaj, iar la parter va funcţiona Serviciul 

evidenţa persoanelor pentru eliberarea cărţilor de identitate. Spaţiul este suficient 

pentru birouri şi astfel se degrevează şi primăria de unele spaţii. 

La cap.74.02 – Protecţia mediului – s-a prevăzut Modernizare Fântâna cu 

cireşi – 500 mii lei, amenajarea zonei pentru diferite festivaluri (scena). 

La cap.84.02 – Transporturi – pct.A – Lucrări în continuare: 

 - Drum de acces DN1; 

 - Reabilitare B-dul Nicolae Bălcescu (str.În Luncă – str.Sondei); 

 - Reabilitare B-dul Carol I (Lunca Cornului – Spital); 

 - Reabilitare B-dul Carol I (Spital – str.Sondei). 

La pct.B – Lucrări noi s-au propus modernizări – asfaltare alei cartier Voila, 

Turnătorie, Slobozia, zona centrală şi zona Câmpiniţa, modernizare străzi Crişuri, 

Arinului, Vânători, cu rezerva că pe aceste străzi se va introduce canalizare de către 

Hidro Prahova. 

La pct.C – alte cheltuieli, sunt străzile care vor fi modernizate după  

introducerea canalizării, de către Hidro Prahova. 

Preşedintele şedinţei se adresează domnilor consilieri spunând că dacă se fac 

amendamente acestea să fie punctuale, pe capitole şi să se specifice sursa de 

finanţare. 

Dl.Marcu propune ca la Cap.84.02 – Transporturi – să se introducă SF 

Modernizare str.Alexandru Odobescu – 15.000 lei, sumă alocată de la acelaşi 

capitol, pct.B – Modernizare străzi cartier Turnătorie – Lacul Peştelui, Veteranilor, 

Dumitrescu Viorel. 
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Dl.viceprimar propune alocarea sumei de 10.000 lei cheltuieli de capital, 

pentru modernizare 2 staţii autobuz, sumă alocată de la cap.84.02 – Transporturi – 

reparaţii străzi. 

Dl.primar menţionează faptul că pentru străzile la care a făcut referire 

dumnealui nu se întocmeşte studiu de fezabilitate, ci un caiet de sarcini cu anumite 

condiţii tehnice. 

Pe lista de străzi care vor fi reabilitate să fie inclusă şi str.Alex.Odobescu. 

D-na Olteanu Felicia spune că str.Alex.Odobescu este cuprinsă în                

master-plan. 

Dl.primar propune modernizarea str.Ciocârliei (aceasta nu intră în anexele 

bugetului, pentru că s-a omis să se treacă). Pe strada respectivă există un strat de 

asfalt, turnat fiind când primar era dl.Micu. 

D-na Olteanu menţionează faptul că şi str.Ciocârliei este cuprinsă în              

master-plan pentru realizare canalizare menajeră. 

 D-na Albu spune că expunerea de motive este datată 13 ianuarie a.c., iar 

adresa primită de la D.G.F.P. Prahova are data de 31 ianuarie a.c. Întreabă dacă 

sumele primite sunt prinse în buget. 

Răspunde dl.Ecaterinescu care spune că expunerea de motive şi raportul de 

specialitate, trebuiau afişate, existând obligaţia ca acestea să fie întocmite până la 

data de 13 ianuarie, dată la care nu se primise suma de la Consiliul Judeţean. În 

expunere şi raport s-a menţionat suma primită în anul precedent de 1.500.000 lei şi 

după 17 zile de la afişare s-a primit adresa de la Consiliul Judeţean prin care se 

aducea la cunoştinţă că suma repartizată este de 1.100.000 lei şi este prinsă în 

buget. 

Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supun 

la vot amendamentele: 

- Dl.Marcu a propus amendamentul ca str.Alex.Odobescu, împreună cu 

str.Ciocârliei, să fie incluse pe lista străzilor care vor fi reabilitate, în funcţie de 

lucrările executate de Hidro Prahova. 

Dl.primar se adresează d-lui Ecaterinescu, întrebându-l dacă se pot adopta şi 

alte anexe la buget care să cuprindă străzile, parcurile şi parcările. 

Dl.Nistor reaminteşte faptul că în şedinţa anterioară a Consiliului local s-a 

dat un vot de principiu, ca anexele A, B şi C să facă parte integrantă din proiectul 

de hotărâre privind bugetul. 

Se reiau amendamentele: 

- dl.Marcu: la Anexa C să fie introduse străzile Alex.Odobescu şi Ciocârliei. 

Cu unanimitate de voturi (13 pentru), amendamentul este aprobat. 

- dl.viceprimar a propus alocarea sumei de 10.000 lei la Cap.cheltuieli de 

capital, pentru modernizarea a 2 staţii autobuz, sumă alocată  de la cap.84.02 – 

Transporturi – reparaţii străzi. Cu unanimitate de voturi (13 pentru), amendamentul 

este aprobat. 

- dl.Nistor – completarea art.1 din proiectul de hotărâre: Aprobă bugetul 

local al municipiului Câmpina pe anul 2012, conform Anexelor nr.1-5 şi A-C, la 

prezenta hotărâre. Cu unanimitate de voturi (13 pentru), amendamentul este 

aprobat. 

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

unanimitate de voturi (13 pentru). 
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Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.3) - proiect de hotărâre privind 

alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări 

culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 

2012 este luat în discuţie. 

Iniţiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei de sănătate, cultură, 

învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism, în numele cărora ia cuvântul dl.Dulă 

Marian, care spune că o să prezinte o parte din manifestări şi anume: 

- la Casa Tineretului: 

 - Manifestările de Ziua copilului vor avea loc în aer liber; se va 

încerca să se aducă şi o scenă; 

 - pentru Festivalul Jazz – Rock, ediţia a II-a – s-au alocat 15.000 lei; 

 - pentru premierea elevilor olimpici şi sportivilor fruntaşi la nivel 

naţional – suma alocată este de 15.000 lei (faţă de 12.000 lei alocaţi anul trecut). 

 - manifestările sportive – Memorialul “Luca Henegar” la atletism au 

fost comasate cu concursul de cros; 

 - au mai fost introduse două concursuri de înot (martie şi decembrie), 

precum şi concursuri de şah pentru copii şi adulţi; 

 - pentru pregătirea manifestării “510 ani de atestare documentară a 

localităţii Câmpina” – s-a alocat suma de 10.000 lei; 

 - pentru “Anuarul societăţii de ştiinţe istorice – Filiala Câmpina” – s-a 

mărit suma la 10.000 lei; 

 - pentru “Sărbătorirea Zilei Naţionale a României” s-a alocat suma de 

10.000 lei. 

- la Casa Municipală de Cultură “Geo Bogza”: 

 - s-a introdus Balul “Nunta de aur”; 

 - la Festivalul folcloric “Hora Prahoveană” propune să fie invitate 

formaţii din oraşele înfrăţite, cât şi din Bulgaria sau Moldova; 

 - s-a introdus Bienala artiştilor plastici membri ai U.A.P. din zona 

Câmpina – 1.000 lei; 

 - s-a alocat 2.000 lei pentru lucrarea “Câmpina Eroică” – conferinţe, 

mărturii, editare carte. 

- la Muzeul Memorial “B.P.Haşdeu”: 

 - sunt cele trei manifestări tradiţionale: “B.P.Haşdeu– in memoriam”, 

“Sărbătoarea celor două Iulii” şi “Iulia Hasdeu – in memoriam”. 

 - la Biblioteca Municipală “Dr.C.I.Istrati” sunt activităţi specifice, printre 

care: 

 - concurs de teatru pentru copii şi tineret (ediţia a III-a); 

 - Ziua secţiei de carte în limba engleză; 

 - editarea revistei Biblioteca de Câmpina; 

- s-a introdus Cartea anului – premierea celei mai bune cărţi cu autor 

câmpinean din anul anterior. 

Faţă de anii anteriori, sumele alocate sunt în creştere. 

Propune următoarele amendamente: 

- la Casa Tineretului: 

-  pct.2 -  la manifestări ale Clubului Copiilor să se aloce în loc de 

4.000 lei – 6.000 lei; 

- la Grupul folcloric “Flori de măceş” – 2.400 lei; 
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- Teatru proiect Câmpina – 10.000 lei. 

 Sumele pentru manifestările menţionate sunt luate de la pct.18, Casa 

Tineretului - Concert de Revelion cu foc de artificii – 105.600 lei.  

 Amendamentele au fost propuse cu acordul Comisiei de sănătate, cultură, 

învăţământ. 

 D-na Preda Gena se referă la manifestarea “Cartea anului”, spunând că ar 

trebui să existe şi un vot al câmpinenilor, nu numai al comisiei. 

 Preşedintele şedinţei menţionează faptul că atunci când se va întocmi 

regulamentul să se ţină cont şi de propunerea d-nei Preda. 

 D-na Albu spune că există multe manifestări culturale la toate instituţiile, dar 

după părerea dumneaei, problema de care suferă unele manifestări, cu mici excepţii 

(Serbările Toamnei, Concert Revelion şi Hora Prahoveană) este lipsa de 

publicitate. Consideră că de 90% din aceste manifestări nu ştie nimeni, în afară de 

organizatori. 

 Dl.Marcu propune ca amendament – perioada de desfăşurare a cupei de 

fotbal de sală, să se desfăşoară în luna mai, odată cu cupa “Barbu Ştirbei”. 

 Dl.viceprimar se adresează d-lui Dulă, spunând ca în şedina următoare să se 

prezinte un desfăşurător al cheltuielilor din luna decembrie 2011.  

 Pentru manifestarea “Concert de revelion” – 2011 – suma alocată a fost de 

113.000 lei, iar firma care a organizat evenimentul nu a cheltuit mai mult de 15.000 

– 16.000 lei. 

 Intervine dl.Nistor care spune că desfăşurătorul pentru orice eveniment este 

la organizator, nu la Comisia de cultură. 

 Dl.viceprimar spune că, în această situaţie se va adresa conducerii Casei 

Tineretului, dar nu o să-i prezinte decât o factură, cu un organizator şi atunci vine 

cu întrebarea cum i s-a adjudecat acelui organizator evenimentul în valoare de 

26.000 euro. 

 Dl.primar spune că problema publicităţii ridicată de d-na Albu este foarte 

bună. Şi dumnealui a discutat cu comisia de cultură, propunându-le să mai reducă 

numărul evenimentelor. Unele manifestări sunt destinate unui public restrâns, cum 

ar fi Concursul de interpretare violonistică “Cornelia Bronzetti”. 

 Consideră că totuşi ar trebui să se realizeze toate manifestările, pentru că 

unele se adresează celor care iubesc muzica clasică, ia altele celor care iubesc 

muzica populară, deci ar trebui satisfăcute toate gusturile. 

 Problema publicităţii este clasică, iar dumnealui s-a resemnat în a schimba 

ceva în activitatea celor două case de cultură, pentru că nu observă nicio schimbare. 

 Nici Hotelul de la Casa Tineretului nu este foarte cunoscut, nu s-a reuşit ca 

acesta să fie concesionat pentru a fi tranformat într-un hotel modern, rămânând la 

un hotel de o stea, publicitatea lui fiind zero. 

 Dl.Arghir este de părere că ar trebui să se facă publicitate în ziarul primăriei, 

iar dacă se scrie despre evenimentele care au loc acestea să fie bine evidenţiate. 

 Felicită Comisia de cultură pentru că a distribuit destul de bine manifestările, 

astfel încât să existe o paletă cât mai largă de manifestări. 

 D-na Clinciu se referă la cei doi directori ai caselor de cultură, spunând că 

aceştia nu sunt prezenţi la şedinţă, cu toate că se discută şi bugetele celor două 

instituţii. Probabil că aceştia aşteaptă invitaţie să li se spună ce manifestări să 
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organizeze sau ce program să aibă. În concluzie, cei doi directori nu-şi fac treaba, 

iar cele două instituţii nu aduc venituri. 

 Dl.Marcu se adresează d-lui viceprimar, spunând că nu membrii Comisiei de 

cultură se ocupă de organizarea spectacolelor de revelion, ci o comisie formată în 

acest scop. 

 Dl.Zăgan spune că, Comisia de cultură vine cu propunerile şi ar trebui să 

urmărească şi modul de desfăşurare al manifestărilor. 

 Dl.Telegescu spune că, datorită faptului că se alocă bani de la bugetul local, 

la manifestările privind premierea, doreşte să fie premiaţi doar elevii care au 

domiciliul în Câmpina. 

 Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supun 

la vot amendamentele Comisiei de cultură: 

 - la Casa Tineretului: 

  - la Manifestări ale Clubului Copiilor să se aloce 6.000 lei. Cu 

unanimitate de voturi (13 pentru), amendamentul a fost aprobat. 

  - pentru Ansamblul folcloric “Flori de măceş” - 2.400 lei. Cu 

unanimitate de voturi (13 pentru), amendamentul a fost aprobat. 

  - pentru Teatru proiect Câmpina - 10.000 lei. Cu unanimitate de voturi        

(13 pentru), amendamentul a fost aprobat. 

 - dl.Marcu a propus ca la Casa Tineretului – manifestarea Cupa municipiului 

Câmpina la fotbal de sală să fie trecută din luna noiembrie în luna mai, odată cu 

competiţia Cupa “Barbu Ştirbei” la fotbal. Cu unanimitate de voturi (13 pentru), 

amendamentul a fost aprobat. 

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

unanimitate de voturi (13 voturi 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, 

              Nistor Marian                                                   jr.Moldoveanu Paul  

                             

 

 

                            Întocmit, 

                    ec.Bălan Lavinia 

 

         Iordache Gabriela 
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