
PROCES - VERBAL
incheiat astazi 31 octombrie 2019

Astazi, data de mai sus a avut loc edin(a extraordinara, convocata de indata, a
Consiliului local al Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia
nr.618/31 octombrie 2019 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile edin^ei au fost conduse de dl.consilier Cercel Lucian Adrian, la ele
fiind prezen^i 16 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: dl.Duran Andrei,
dl.Dragomir Ion si dl.Panescu Robert Catalin).

La lucrarile acestei edin|e au participat: dl.Tiseanu Horia — Laurentiu —
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi loan - Adrian - Viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
dl.Birligiu Cristi - sef Serviciu impozite si taxe, d-na Pulez Loredana - sef Serviciu
buget, finante, contabilitate, dl.Dula Marian - consilier Cabinet primar, dl.Badulescu
Remus - administrator public al Municipiului Campina, reprezentan^i ai
mass-mediei, precum i locuitori ai Municipiului.

Presedintele sedintei precizeaza ca in proiectul ordinii de zi sunt inscrise doua
puncte, dupa cum urmeaza:

1.Proiect  de hotarare privind aprobarea rectificarii  bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor terfiari de
credite, pe anul 2019.

-Ini^iator dl.Tiseanu Horia - Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina.
2.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L.

nr.42/23 aprilie 2019 privind alocarea unor sume de bani pentru sus(inerea financiara
a unor manifestari culturale, artistice, sportive i educative organizate de Consiliul
local, in anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Ini^iatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, inva^amant,
culte i tineret, sport i turism.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi si este aprobat cu 16 voturi.
Se trece la primul punct inscris pe ordinea de zi - proiect de hotarare

privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si
aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor ter^iari de credite, pe anul 2019.

la cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl. primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care mentioneaza ca referatul de aprobare ramane acelasi si nu i se pare
sportiva respingerea sau abtinerea de la proiectul de hotarare privind rectificarea,
pentru ca dumnealor au fost alesi de catre campineni, ca sa realizeze lucruri bune
pentru municipiu.

Pentru o respingere fara nicio motivatie inseamna ca se preteaza la jocuri
politice ieftine care nu au nimic de-a face cu ceea ce se doreste sa se realizeze in
Campina -   proiecte cu fonduri europene, iluminat, salubritate, s.a.m.d., inclusiv
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fondurile date de Guvernul PSD din sume defalcate din TVA - 5,4 milioane lei, care
trebuiesc incluse in buget. Daca nu se aproba rectificarea bugetului, aceste sume din
cote defalcate nu mai pot fi introduse.

Avizele si raportul - intocmit de Directia economica, se mentin cele de la
proiectul de hotarare discutat in sedinta ordinara anterioara care sunt favorabile.

Dl.Candea precizeaza ca in pauza a analizat cu grupul PSD toate argumentele
care au fost prezentate de dl.primar si pentru proiectul de hotararre privind
rectificarea de buget au fost de acord sa voteze.

De asemenea, daca consilierul doreste sa-si exprime parerea cu privire la un
proiect o poate face, daca nu, voteaza asa cum crede de cuviinta si nu este obligat sa
raporteze de ce anume are o anumita pozitie.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 14 voturi pentru. (D-na consilier Lupu livia si dl.consilier Ionita
Daniel nu au votat).

Urmatorul punct (nr.2) este proiect de hotarare pentru aprobarea
modificarii si completarii Anexei nr.2 la H.C.L. nr.42/23 aprilie 2019 privind
alocarea unor sume de bani pentru sus^inerea financiara a unor manifestari
culturale, artistice, sportive i educative organizate de Consiliul local, in anul
2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, inva^amant, culte i tineret, sport i turism.

Presedintele sedintei precizeaza ca avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local sunt favorabile, precum si raportul de la Directia economica si
avizul secretarului.

Se da cuvantul d-lui consilier Fratila care se adreseaza d-lui Pavel, precizand
ca inainte de organizarea concursului sa tina mai bine legatura cu Casa Tineretului ca
sa nu se mai intample astfel de lucruri.

De asemenea, mentioneaza ca trebuie modificat regulamentul Casei Tineretului
referitor la manifestarea "Memorialul Luca Henegar", pentru a se putea plati si
onorariile pentru arbitri.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (16voturi pentru).

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

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

Preedinte de edin^a,   •Secretarul Municipiului
Consilier,Campina,

dl.Cercel Luciah/Adrianjr.Moldo^^anu Elena


