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Astazi, data de mai sus a avut loc sedin|a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.l87/26 martie 2020 a
Primarului Municipiului Campina.

Avand in vedere starea de urgenta de pe teritoriul Romaniei, lucrarile sedintei
Consiliului local s-au desfasurat online. Aceasta masura a fost luata pentru evitarea
contactului direct intre persoane. Astfel, convocarea, proiectul ordinii de zi,
materialele de sedinta au fost transmise consilierilor locali pe adresele de e-mail, cu
mentiunea ca sedinta se va desfasura in sala mica a Casei Municipale de Cultura
"Geo Bogza" Campina. De asemenea, domnilor consilieri le-au fost transmise fisele
de vot, cuprinzand toate problemele si proiectele de hotarare supuse dezbaterii si
votului consilierilor locali, respectiv:

- Desflsurarea sedintei cu usile inschise;
- Aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului local, dupa cum

urmeaza:
- Sedinta extraordinara desfasurata in data de 20 februarie 2020;
- Sedinta ordinara desfasurata in data de 27 februarie 2020.

- Completarea proiectului ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L.

nr.8/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local al Municipiului Campina;

- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor ter$iari de
credite, pe anul 2020;

- Proiect de hotarare privind angajarea Cabinetului de Avocat "Elena
.̂

Teodorescu", sa reprezinte Municipiul Campina in fata Inaltei Curti de Casatie si
Justitie, in cauza avand ca obiect recurs formulat de S.C. CAST S.R.L. Banesti
impotriva Deciziei nr.628/2019 a Curtii de Apel Pitesti, dosar nr.4862/105/2016;

- Aprobarea ordinii de zi cu completarile aduse;
- Proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi.
Pentru desfasurarea lucrarilor sedintei s-a creat grupul WhatsApp "Consilieri

Locali Campina".
La lucrarile sedintei au fost prezenti fizic: d-nii consilieri Pitigoi Ioan-Adrian si

dl.Dochia Adrian, dl.Primar Tiseanu Horia-Laurentiu, d-na Secretar General -
Moldoveanu Elena, d-na Balan Lavinia - Sef Serviciu APL, dl.Olarasu Laurentiu -



consilierjuridic in cadrul Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na
Tudorache Alice - Director economic si d-ra Bumbacea Ioana - consilier Cabinet
primar.

D-na secretar Moldoveanu face prezenta tehnica a consilierilor locali si astfel
se verifica daca sunt indeplinite conditiile de cvorum, pentru ca sedinta sa se
desfasoare in conditii legale. Urmatorii consilieri transmit mesajul "prezent", dupa
cum urmeaza: Cercel Lucian-Adrian, Albu Elena, Enache Dragomir, Clinciu
Monica-Iozefma, Duran Andrei, Petrescu Ioan, Panescu Robert-Catalin, Lupu Livia,-
Rodica, Topala Corina-Oana, Dragomir Ion, Frincu Anda-Lorena, Petrovici Mihaela,
Candea Costantin, Beldianu Violeta, Bondoc Viorel-Gheorghe. La apelul nominal au
raspuns "prezent" 15 consilieri locali, iar 2 consilieri sunt prezenti fizic (total 17
consilieri locali).

Conform art.ll, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Functionare al
Consiliului local, calitatea de presedinte al sedintei se preia, prin rotatie, de catre
consilierii locali, in ordine alfabetica. Urmatorul consilier care trebuia sa fie
presedinte al sedintei era d-na Frincu Anda- Lorena.

Dl.Olarasu precizeaza ca d-na Francu a spus ca nu poate participa fizic la
sedinta Consiliului local.

D-na secretar Moldoveanu spune ca presedintele sedintei trebuie sa fie prezent
fizic, fapt pentru care considera ca aceasta calitate trebuie indeplinita de dl.Pitigoi
Ioan - Adrian.

Se inregistreaza discutii motivat de faptul ca dl.Pitigoi Ioan - Adrian sustine ca
presedintele de sedinta, respectiv d-na Frincu, trebuia sa vina la sedinta. In acest sens,
dl.Viceprimar subliniaza ca nu este singurul consilier prezent, facand referire la
dl.Dochia.

D-na secretar precizeaza ca nu poate fi presedinte dl.Dochia, pentru ca nu se
respecta regulamentul, respectiv ca urmatorul consilier, in ordinea alfabetica sa fie
presedinte. Astfel, trebuie votat ca dl.Dochia sa fie presedintele sedintei.

Dl.primar ii intreaba pe d-nii consilieri daca sunt de acord ca dl.Dochia sa fie
presedintele sedintei. Prin vot electronic, conform prevederilor art.l39, alin.(5),
lit."c" din Codul administrativ, este ales dl.Dochia Adrian - presedintele sedintei
(17 voturi pentru).

D-na secretar Moldoveanu doreste sa se consemneze in procesul-verbal ca a
fost ales dl.Dochia-presedintele sedintei, prin vot electronic, deoarece dl.consilier
Pitigoi Adrian, urmatorul in ordinea alfabetica, prezent fizic, nu a dorit sa conduca
sedinta.

Presedintele de sedinta, Tn vederea desfasurarii sedintei, analizeaza fisa de vot
si fisa centralizata a voturilor exprimate si constata rezultatul votului, dupa cum
urmeaza:

1. Desfasurarea sedintei cu usile inschise s-a votat in unanimitate (17 voturi
pentru).

2. Aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului local, dupa cum
urmeaza:

- sedinta extraordinara desfasurata in data de 20 februarie 2020. A fost
votat cu 17 voturi pentru (conform centralizatorului fiselor de vot).
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- sedinta ordinara desfnsurata in data de 27 februarie 2020. A fost votat
cu 17 voturi pentru (conform centralizatorului fiselor de vot).

3. - Completarea proiectului ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
- Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L.

nr.8/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local al Municipiului Campina. A fost votat cu 17 voturi pentru (conform
centralizatorului fiselor de vot).

- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor ter^ari de
credite, pe anul 2020. A fost votat cu 17 voturi pentru (conform centralizatorului
fiselor de vot).

- Proiect de hotarare privind angajarea Cabinetului de Avocat "Elena
Teodorescu", sa reprezinte Municipiul Campina in fata fnaltei Curti de Casatie si
Justitie, in cauza avand ca obiect recurs formulat de S.C. CAST S.R.L. Banesti
impotriva Deciziei nr.628/2019 a Curtii de Apel Pitesti, dosar nr.4862/105/2016. A
fost votat cu 12 voturi pentru, un vot impotriva (dl.Dragomir Ion) si 4 abtineri
(dl.Duran Andrei, d-na Frincu Anda - Lorena, d-na Lupu Livia - Rodica si d-na
Petrovici Mihaela), conform centralizatorului fiselor de vot.

4. Aprobarea ordinii de zi cu completarile aduse. A fost votata cu 17 voturi
pentru (conform centralizatorului fiselor de vot).

Fiind aprobata ordinea de zi, se trece la discutarea primului punct (introdus
suplimentar m proiectul ordinii de zi) - proiect de hotarare pentru modificarea si
completarea Anexei la H.C.L. nr.8/2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului Campina.

Ia cuvantul imtiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu care prezinta referatul de aprobare. Sedinta de astazi (n.r. 26 martie a.c.)
este o varianta intermediara pentru desfIsurarea sedintei. Pana la sedinta urmatoare se
va instala o platforma de comunicare electronica. Presedintele de sedinta precizeaza
ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.2 (introdus suplimentar in proiectul ordinii de zi) este proiect de
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina
si aprobarea rectificarii bugeteIor ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca s-au alocat urmatoarele sume: 360 mii lei pentru
Spitalul Municipal Campina si 64 mii lei Spitalului de Psihiatrie Voila, sumele fiind
destinate pentru fmantarea cheltuielilor curente (achizitie de materiale sanitare,
dezinfectanti si echipamente de protectie personala). In continuare, dl.primar prezinta
referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost adoptat cu 15 voturi pentru (d-na Lupu Livia-Rodica si d-na Petrovici Mihaela
nu au votat).

Punctul nr.3 (introdus suplimentar in proiectul ordinii de zi) este proiect de
hotarare privind angajarea Cabinetului de Avocat "Elena Teodorescu", sa
reprezinte Municipiul Campina m fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in
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cauza avand ca obiect recurs formulat de S.C. Cast S.R.L. Banesti impotriva
Deciziei nr.628/2019 a Curtii de Apel PIoiesti, Dosar nr.4862/105/2013**.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost adoptat cu 12 voturi pentru si 5 abtineri (dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu,
d-na Lupu si d-na Petrovici Mihaela).

Urmatorul punct (nr.4, conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul
privat al Municipiului Campina a unor terenuri, situate in Municipiul Campina,
identificate in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru derulate la nivelul
localitatii.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca este un proiect tehnic si fata de referatul de aprobare
prezentat nu are nimic de adaugat.

Dl.Dochia aduce la cunostinta ca pentru toate proiectele de hotarare, avizele
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local sunt favorabile.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 6 abtineri (dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu,
d-na Lupu, d-na Petrovici si dl.Candea).

Punctul nr.5 (conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este proiect de
hotarare privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al
Municipiului Campina a unor terenuri, situate in Municipiul Campina, T8, P278
- S=6.877,00 m.p., De 226, Tronson 1, P163, P167 - S=8.019,00 m.p. si De 226,
Tronson 2, T7, P226, T8, P277 - S=2.315,00 m.p.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care precizeaza ca proiectul este unul tehnic, iar in continuare prezinta
referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 6 abtineri (dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu,
d-na Lupu, d-na Petrovici si dl.Candea).

Urmatorul punct (nr.6, conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditionaI la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate pe raza Municipiului Campina nr.l0.107/20 aprilie 2015.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.primar Tiseanu Horia-Laurentiu. Ia
cuvantul si prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 6 impotriva (dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu,
d-na Lupu, d-na Petrovici si dl.Candea).

Punctul nr.7 (conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este proiect de
hotarare pentru modificarea si compIetarea art.l la H.C.L. nr.24/28 feb.2013
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al
Municipiului Campina a terenului in suprafata t&tete t̂e^3^62Jb&^ ĵuat in
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MunicipiuI Campina, Punctul MusceL^arcela Mare, T8, parcelele 261, 262 si
262/l.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.8, conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare pentru modificarea si completarea art.l la H.C.L. nr.25/
28 feb.2013 privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al Municipiului
Campina a unor terenuri - pasuni, situate in MunicipiuI Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare. De asemenea, precizeaza ca se
micsoreaza suprafata de pasune data m folosinta prin actul de concesiune, cu
suprafata care apartine domeniului public.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.9 (conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este proiect de
hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.l54/
28 noiembrie 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina, precum si cele
ale institutiilor cu sau fara personalitatejuridica infiintate de Consiliul LocaI.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.lO, conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de func{ii al
Spitalului Municipal Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.ll (conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este proiect
de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr.l73/26 noiembrie 2009 privind darea in
administrarea Directiei de Sanatate Publica Prahova a etajului imobilului in
suprafata utila de 283,69 m.p., impreuna cu terenul de 554,00 m.p., indiviz din
808,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina, str.Simion Barnutiu, nr.l2.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.l2 (conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este proiect
de hotarare privind repartizarea de sume banesti unor unitafi de cult religios
din MunicipiuI Campina, in anul 2020. ]—-^- .̂-^^----^^__,___,
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Ia cuvantul unul dintre initiatorii proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu
Horia Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.l3, conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare privind modificarea si compIetarea Anexei nr.l din Actul
adi{ional la contractuI de concesiune nr.l6.844/23 decembrie 2002 privind
serviciul public de salubrizare a Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L.
nr.l2/31 ian.2019.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei administra^ie publica
locala, juridic, relaJii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
spatiu locativ, 5-a.m.d.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.l4 (conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este proiect
de hotarare pentru modificarea si compIetarea H.C.L. nr.61/29 mai 2003 privind
atribuirea in foIosinta gratuita, pe termen limitat, a suprafetei de 1.500,00 m.p.,
Directiei Generale pentru Agricultura si Industrie AIimentara Prahova.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
finante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Ia cuvantul dl.Dochia care precizeaza ca fata de cele mentionate in referatul de
aprobare nu are nimic de completat.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.l5, conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare privind constituirea dreptuIui de superficie cu titlu oneros
asupra terenului in suprafata de 294,00 m.p., situat in MunicipiuI Campina,
str.Caramidari, nr.l9, Nr.cadastral 432/2, C.F.26800, (Nr.C.F. vechi 2598/l), in
favoarea d-nei Negru Aurica, domiciliata in MunicipiuI Campina,
str.Caramidari, nr.l7, ap.9.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
finante, programe finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Punctul nr.l6 (conform fisei) este proiect de hotarare privind aprobarea
vanzarii fara licitafie publica a terenului apartinand domeniului privat, in
suprafata de 169,00 m.p., aferent locuintei, situat in MunicipiuI Campina, AIeea
Scarisoara, nr.lO, Nr.CadastraI/C.F.28435, prin exercitarea dreptului de
preemfiune de catre dl.Toma Maracine, domiciliat in MunicipiuI Campina,
Aleea Scarisoara, nr.lOA.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate buget,
finante, programe finantare europeana, administrarea domcmniTri"ntMTr^fpirivat si
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Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit flsei de vot, proiectul de hotarare a
fost aprobat cu 17 voturi pentru.

Urmatorul punct (nr.l7,conform centralizarii fiselor de vot - punctul II) este
proiect de hotarare privind atestarea apartenentei Ia domeniul privat al
MunicipiuIui Campina a terenului in suprafata de 19.985,00 m.p., situat in
Municipiul Campina, str.Crisuri, f.nr., Tarla 11, ParceIa A 388.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului.

Presedintele sedintei precizeaza ca potrivit fiselor de vot, proiectul de hotarare
a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 6 abtineri (dl.Candea, dl.Dragomir, dl.Duran,
d-na Frincu, d-na Lupu si d-na Petrovici).

UItimuI punct, nr.l8 luat in discutie este intrebari, interpeIari, diverse.
Dl.primar ii intreaba pe domnii consilieri, pe grupul WhatsApp, daca au

intrebari.
D-na Clinciu intreaba daca s-a luat legatura cu Protoieria Campina pentru a

ajuta la distribuirea de alimente persoanelor peste 65 de ani care nu se pot deplasa si
care nu au apartinatori. Daca s-a luat legatura care este rezultatul. De asemenea,
intreaba daca preotii s-au oferit voluntar sa faca acest lucru.

Dl.primar si dl.Dochia transmit ca s-a luat legatura si ca s-a solicitat bisericilor
sa comunice persoanele aflate in dificultate care au nevoie de sprijin.

Distribuirea alimentelor se face de Directia de Asistenta Sociala si Politia
locala.

D-na Beldianu propune pentru urmatoarea sedinta achizitionarea unui program
microsoft teams sau zoom, care costa putin ca abonament, injur de 15 $, la care pot fi
100 de participanti, chiar si de pe mobil.

Dl.primar Tiseanu raspunde ca urmeaza sa se instaleze un soft specializat.
D-na Albu ridica urmatoarele probleme:
1. daca pana la urmatoarea sedinta a Consiliului local, se intra in randul lumii

civilizate cu desfasurarea sedintei online;
2. propune sa se faca un apel catre toate firmele din Campina si imprejurimi

pentru a se implica in ajutorarea Spitalului Municipal, care sigur va intra pana la
urma in categoria suport;

3. sa se gandeasca daca nu ar fi bine sa se stabileasca de acum unde va fi cazat
personalul medical (nu la Casa Tineretului), cine le va asigura hrana, etc.

Dl.Dochia spune ca doua firme doresc sa ajute Spitalul Municipal. Intreaba
catre cine sa fie indrumate a discuta.

Dl.Primar raspunde sa se discute cu dl.Tiu.
D-na Clinciu precizeaza ca Spitalul Municipal a pus la dispozitia oricaror

persoane fizice si juridice un numar de cont pentru donatii si sponsorizari. Chiar daca
deocamdata Spitalul Municipal nu a devenit Spital suport, cel mai probabil pana la
sfarsitul epidemiei toate spitalele vor avea bolnavi de coronavirus si deci au nevoie de
sustinere.

D-na Beldianu intreaba daca firmele de croitorie din Campina pot ajuta cu
masti si combinezoane.

Raspunde dl.primar precizand ca deja se fabrica ma^***^****'*"*"
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D-na Clinciu, Tn legatura cu cazarea personalului medical, mtreaba daca nu ar
bine sa existe o discutie de principiu cu reprezentantii Scolii de Politie. Casa

ineretului nu este adecvata pentru cazarea medicilor si sunt camere foarte putine
r|entru necesitatile Spitalului.

D-na Petrovici spune ca trebuie un real ajutor, pentru o perioada mai lunga de
mp. Spitalul este in linia intai, alaturi de medicii de familie care au primul contact

cju pacientii in sistem deschis.
Pentru intocmirea prezentului proces-verbal convorbirile au fost extrase de pe

gTupul WhatsApp "Consilieri locali Campina".
Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, dl.Dochia multumeste

d|omnilor consilieri pentru participare si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Pre^edinte de $edin{a, Secretar General
Consilier, ,/.' MunicipiulCampina,

dI.DochiaAdrian jr.MoldofeanuElenaiN j i
i r . V ' :
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