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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 26 noiembrie 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr.l006/22 noiembrie
2018 aPrimarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedin|ei au fost conduse de dl.consilier Fratila Severius Florin, la ele
fiind prezen{i 10 consilieri locali din totalul de 19 membri ai Consiliului local (au
absentat: d-na Frincu Anda - Lorena, dl.Candea Costantin, dl.Dragomir Ion, dl.Dima
Gabriel - Valeriu, dl.Duran Andrei, dl.Ionita Daniel, dl.Petrescu Ioan, d-na Petrovici
Mihaela, d-ra Topala Corina - Oana).

La lucrarile acestei $edin{e au participat: dl.Tiseanu Horia Laurentiu -
primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - secretarul Municipiului Campina,
d-na Oprescu Eliza - Director Directia investitii din cadrul Primariei Municipiului
Campina, dl.Dula Marian - consilier Cabinet primar, d-na Tudorache Florentina -
Alice - Director Directia economica a Primariei Municipiului Campina, d-na Pulez
Loredana - sef Serviciu buget, finante, contabilitate, dl.Badulescu Rernus -
administrator public al Municipiului Campina, reprezentan{i ai mass-mediei, precum
si locuitori ai Municipiului.

Dl.consilier Fratila mentioneaza ca in sedinta ordinara din data de
21 noiembrie a.c. nu au avut posibilitatea sa voteze rectificarea de buget, motiv
pentru care a fost convocata astazi (n.r. 26 noiembrie 2018) sedinta extraordinara
pentru acest punct de pe ordinea de zi si inca doua puncte.

Se adreseaza d-nei secretar Moldoveanu intreband daca sunt propuneri de
modificari la ordinea de zi.

Raspunsul d-nei Moldoveanu este negativ.
Presedintele sedintei intreaba daca sedinta este statutara si daca exista rapoarte

favorabile.
D-na secretar precizeaza ca sunt prezenti 10 consilieri dintr-un total de 19

consilieri. La proiectele de hotarare sunt rapoartele de la compartimentele de
specialitate din cadrul primariei. Din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local nu sunt rapoarte pentru ca este sedinta extraordinara.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi (10 voturi pentru).



Primul punct inscris pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea
rectificarii bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite pe anuI 2018.

Dl.Fratila precizeaza ca dl.primar a explicat in detaliu la sedinta ordinara
proiectul de hotarare. I1 intreaba pe dl.primar daca sunt modificari la expunerea de
motive.

Dl.primar mentioneaza ca este acelasi proiect de hotarare, cu o mica
completare, in sensul ca, la Casa Tineretului propune sa se modifice prevederile
bugetare prin realocare cu suma de 10,00 mii lei de la cheltuieli de personal la alte
cheltuieli cu bunuri si servicii (manifestari culturale).

Dl.Enache precizeaza ca in sedinta ordinara, colegii dumnealor consilieri, care
lipsesc cu desavarsire si chiar cu intentie, au vrut sa diminueze suma aferenta Casei
Tineretului, respectiv cu suma de bani alocata revelionului.

D-na Albu mentioneaza ca suma respectiva este pentru 1 Decembrie.
Dl.Fratila se adreseaza d-lui Enache precizand ca modificarea se refera la

manifestarile de 1 Decembrie, pentru ca s-a ajuns la concluzia ca este necesara o
suma suplimentara de bani deoarece manifestarea nu se poate organiza in parc (asa
cum se stabilise), trebuie achizitionata o scena.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

UrmatoruI punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.l35/25 septembrie 2018 privind numirea
reprezentanfilor Consiliului local al Municipiului Campina m ConsiIiile de
administra{ie si in Comisiile pentru evaIuarea si asigurarea calita{ii din
unita{ile de inva{amant preuniversitar din Municipiul Campina pentru anul
scolar2018-2019.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care precizeaza ca este o propunere in proiectul de hotarare de modificare
a componentei in ConsiIiile de administratie pentru patru unitati de invatamant,
conform adreselor acestora, prin care se solicita sa se mareasca numarul de
reprezentanti cu inca un reprezentant din partea Consiliului local.

Dl.viceprimar Pitigoi Ioan Adrian propune urmatorii consilieri pentru unitatile
de invatamant:

- la Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati" - dl.Fratila Severius - Florin;
- la Gradini{a cu program prelungit si program normal ,,Iulia Ha$deu" - d-ra

Topala Corina - Oana;
- la Colegiul Tehnic Forestier - dl.Dochia Adrian;
- la Liceul Tehnologic Mecanic - dl.Panescu Robert - Catalin.
Dl.Olarasu precizeaza ca avand in vedere faptul ca este vorba de desemnarea

unor persoane regula este vot secret. In conditiile in care nu sunt mai mult de doua
propuneri se va vota direct.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la vot
propunerile d-lui viceprimar, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi
(10 voturi pentru).



Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

Ultimul proiect de hotarare (nr.3) inscris pe ordinea de zi se refera la
modificarea si completarea Anexelor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.l53/l noiembrie
2018 privind alocarea unor sume de bani pentru susfinerea financiara a unor
manifestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul
locaI, in anul 2018.

Initiatori sunt membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, inva{amant,
culte $i tineret, sport si turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care mentioneaza ca proiectul se refera la suplimentarea
la Casa Tineretului cu inca 10 mii lei a sumei totale.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

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

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