
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
tncheiat astazi 28 mai 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin|a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia nr.242/22 mai 2020 a
Primarului Municipiului Campina.

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 prin mijloace electronice,
utilizand platforma online Zoom.

La lucrarile sedintei au fost prezenti fizic: dl.consilier Petrescu Ioan, dl.Pitigoi
Ioan-Adrian, d-na Secretar General - Moldoveanu Elena, d-na Balan Lavinia - Sef
Serviciu APL, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic m cadrul Compartinientului
juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Voicu Monica - sef Serviciu juridic,
contencios, dl.Furis Adrian - consilier m cadrul Compartimentului informatica.
Dl.Primar - Tiseanu Horia Laurentiu a participat la sedinta online.

Sunt prezenti on-line 16 consilieri locali. Dl.Dochia a participat la inceputul
sedintei pe grupul WhatsApp "Consilieri Locali Campina".

Dl.consilier Petrescu, in calitate de presedinte, declara sedinta deschisa.
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. La apelul nominal on-line, urmatorii consilieri transmit
mesajul "prezent", dupa cum urmeaza: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc,
dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu,
dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (pe
WhatsApp).

D-na secretar Moldoveanu supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare
din data de 30 aprilie 2020. Pentru exercitarea votului, d-nii consilieri vor fi
nominalizati, urmand ca acestia sa-si exprime votul. Si-au exprimat votul nominal
"pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (pe WhatsApp).
(16 voturi pentru).

Se supune la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 18 mai
2020. Si-au exprimat votul nominal "pentru" 10 consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Cercel, dl.Enache, dl.Panescu, dl.PetreSj6UyuiLEi^oi^_d^%_ropala si
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dl.Dochia (care voteaza pe WhatsApp), iar 6 consilieri nu au votat (dl.Candea,
dl.Dragomir, dl.Duran, d-na Frincu, d-na Lupu, d-na Petrovici).

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. Si-au exprimat votul nominal "pentru",
urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (16 voturi pentru).

PrimuI punct (nr.l) inscris pe ordinea este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea articoluIui unic din H.C.L. nr.l(Nr.75)/24 iunie 2016
privind alegerea Comisiei de validare.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Tiseanu Horia - Lauren^iu. I1
roaga pe dl.Viceprimar Pitigoi Adrian sa prezinte referatul de aprobare. Acesta da
citire referatului de aprobare.

Dl.Enache o propune pentru Comisia de validare pe d-na Beldianu Violeta.
D-na secretar Moldoveanu propune ca membrii Comisiei de validare sa-si

aleaga presedintele, ca sa fie nominalizat in cuprinsul hotararii. Mai precizeaza ca din
comisie fac parte urmatorii consilieri: dl.Panescu, d-ra Topala, d-na Lupu si dl.Duran.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
propunerea d-lui Enache (d-na Beldianu sa faca parte din Comisia de validare). Si-au
exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na
Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (pe
whatsApp) - 16 voturi pentru.

Dl.Petrescu precizeaza ca membrii comisiei isi pot propune presedintele.
D-ra Topala o propune pe d-na consilier Beldianu. Dl.Panescu, d-ra Topala,

d-na Lupu si dl.Duran voteaza "pentru". D-na Beldianu va ocupa functia de
presedinte al Comisiei de validare.

Se supune la vot (prin vot nominal), proiectul de hotarare, in ansamblul sau si
este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu,
dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (pe WhatsApp).

Urmatorul punct (nr.2) este proiect de hotarare pentru aprobarea
contului de execufie pe trimestrul I a bugetului local al Municipiului Campina, a
contului de execufie a bugetului imprumuturilor externe $i interne sj aprobarea
contului de execufie pe trimestrul I a bugetelor ordonatorilor terfiari de credite,
pe anul 2020.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Tiseanu Horia - Lauren{iu. I1
roaga pe dl.Viceprimar Pitigoi Adrian sa prezinte referatul de aprobare.

Dl.Petrescu precizeaza ca la urmatoarele proiecte de hotarare unde initiator este
dl.Primar, il va nominaliza pe dl.Viceprimar Pitigoi sa sustina proiectul de hotarare.

Dl.Primar este de acord cu propunerea.
Dl.Viceprimar Pitigoi mentioneaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu

are nimic de adaugat.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

(prin vot nominal) si este adoptat cu 14 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duramr"d^rtaehe7^naHFfttwu,
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dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (pe WhatsApp). D-na
Lupu si d-na Petrovici nu au votat proiectul de hotarare.

PunctuI nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local aI Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.

In numele initiatorului (dl.Primar - Tiseanu Horia Laurentiu), ia cuvantul
dl.Viceprimar care prezinta referatul de aprobare.

D-na Albu mentioneaza ca la randul 00.02 - este trecuta suma de 126.185,43
mii lei, iar in paranteza la acest rand se precizeaza ca este compus din 00.03
(55.030,80 mii lei) + 00.12 (12.899,51 mii lei), ceea ce arinsemna 67.930,31 mii lei.

D-na Pulez Lorenda precizeaza ca s-a schimbat softul de la contabilitate si mai
sunt erori. Sumele totale, atat la venituri, cat si la cheltuieli sunt corecte.

Antevorbitorul mentioneaza ca la randul 00.02 suma nu este corecta.
D-na Pulez specifica faptul ca este o noua versiune a programului, iar azi (n.r.

28 mai a.c.) s-a corectat eroarea de la proiectul de hotarare, pe care domnii consilieri
l-au primit pe email.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot (prin vot nominal) si este adoptat cu 14 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu,
dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala si dl.Dochia (pe WhatsApp). D-na
Lupu si d-na Petrovici nu au votat proiectul de hotarare.

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea documenta{iei tehnico - economice (faza S.F.), a indicatorilor tehnico
- economici, a anexei privind descrierea sumara a investi{iei propuse a fi
reaIizata prin proiectul ,,Construirea de locuinte sociale pentru persoanele care
traiesc in locuinte amenintate de alunecari de teren sau adaposturi improvizate"
si a fisei de proiect.

In numele initiatorului (dl.Primar Tiseanu Horia Laurentiu), ia cuvantul
dl.Viceprimar care prezinta referatul de aprobare.

Dl.Duran precizeaza ca grupul consilierilor P.S.D. considera ca acest proiect de
hotarare este strict electoral, care nu se va transforma niciodata m ceva concret,
deoarece, fondurile Programului National Regional sunt blocate de catre Ministerul
Dezvoltarii. Vor vota "pentru" la acest proiect de hotarare si vor vedea daca
administratia locala reuseste sa dezamorseze situatia creata cu Ministerul Dezvoltarii,
pentru ca, chiar daca se depune proiectul, nu se va putea semna.

Dl.Dochia anunta ca a intrat pe platforma online Zoom.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot (prin vot nominal) si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Dl.Primar intervine si doreste sa comenteze la acest proiect de hotarare, chiar
daca el s-a aprobat. Acest proiect nu are nicio legatura cu procesul pe care T1 are
Primaria cu Ministerul Dezvoltarii, referitor la plata unei corectii de 5,5 milioane lei.
Institutia nu a fost de acord sa accepte corectia care a fost transmisa. Pana cand nu se
termina acest proces, nu crede ca institutia trebuie sa r^tea^ea^ttmfr^de-feani. C)aca
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procesul merge mainte nu inseamna ca nu v-a fi o sentinta care poate sa fie pozitiva
sau negativa. Daca sentinta este nefavorabila, in sensul ca Primaria pierde, se va plati
corectia, iar daca este pozitiva nu se va plati corectia si Ministerul Dezvoltarii trebuie
sa dea inapoi anumite sume de bani. inseamna, ca doar temporar, niste proiecte prin
POR sunt suspendate.

Mentioneaza faptul ca acest proiect de hotarare a fost initiat in urma aprobarii
de catre Consiliul local a programului de fmantare pentru ajutorarea zonelor
defavorizate, in urma caruia s-a infiintat GALL. Proiectele care se depun conform
acestui program de fmantare se fac prin POR sau POCA. Sunt doua programe de
fmantare. Primaria are, in cazul acestui proiect, prin POR. Prin acest program sunt
deja doua proiecte aprobate, mai este un proiect care urmeaza sa fie aprobat. Dupa ce
o sa se vada rezultatul actiunii in instanta vor vedea cum o sa actioneze. Aceste
proiecte, mai devreme sau mai tarziu se vor realiza in Municipiul Campina.

Dl.Duran considera ca daca in sapte luni, de acum Tncolo, nu se rezolva litigiul
cu Ministerul Dezvoltarii, se ajunge la 31 decembrie a.c. si se termina programul de
fmantare. Atunci, toate proiectele care sunt precontractate, dar nu au fost semnate ca
exista restrictie de la POR, se vor pierde.

Dl.Primar intreaba grupul PSD daca este de acord sa se plateasca 5,5 milioane
lei pentru a se debloca proiectele.

Antevorbitorul precizeaza ca s-a mai primit o instiintare (sentinta) pentru plata
sumei de aprox. 1 miliard lei catre Ministerul Dezvoltarii. Aceasta este defmitiva si
irevocabila.

In continuare, se inregistreaza discutii intre dl.Primar si dl.consilier Duran.
Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind punerea la

dispozitia "ProiectuIui regional de dezvoItare a infrastructurii de apa si apa
uzata din judetuI Prahova, in perioada 2014 - 2020", a terenurilor pentru
constructia/extinderea/reabilitarea obiectiveIor de investitii in infrastructura de
apa, respectiv reabilitarea Statiei de tratare VoiIa, reabiIitarea Statiei de
pompare Doftana, reabilitarea Gospodariei de apa Muscel, conducta noua de
aductiune de la STAP Voila la SPAP Doftana (Zorile), reabilitare retea de
distributie a apei potabiIe (aprox. 92 km) si investitii in infrastructura de apa
uzata, respectiv extinderea retelei de canalizare (aprox. 4 km), reabilitarea
retelei de canalizare (aprox. 7 km) si o statie noua de pompare a apei uzate.

In numele initiatorului (dl.Primar - Tiseanu Horia Laurentiu), ia cuvantul
dl.Viceprimar care prezinta referatul de aprobare.

Dl.consilier Enache intreaba daca in acest proiect sunt incluse str.Ion
Campineanu si str.Slt.Erou Bogdan Vasile, din punct de vedere al canalizarii si care
au ramas neexecutate din proiectul vechi.

Dl.Crijanovschi mentioneaza ca strazile sunt prevazute in Anexa nr.l la
proiectul de hotarare. Str.Ion Campineanu nu este cuprinsa deoarece nu sunt solutii
tehnice. Str.Slt. Erou Bogdan Vasile nu stie de ce nu a fost prinsa - o sa verifice.

D-na Albu se adreseaza d-lui Crajanovschi si il intreaba cand incepe aceasta
lucrare.

Dl.Crijanovschi precizeaza ca aceasta este varianta pentru proiectare.
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Antevorbitorul intreaba daca amplasamentele se pun la dispozitie acum, pentru
ca proiectul se numeste "(...) punerea la dispozitie".

Intervine d-na secretar Moldoveanu care specifica ca la art.3 din proiectul de
hotarare se mentioneaza: "Predarea - primirea terenurilor puse la dispozitie prin
prezenta se va realiza dupa semnarea contractului de fmantare cu fonduri externe
nerambursabile".

Dl.Viceprimar spune ca acum este vorba doar de proiectare.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot (prin vot nominal) si este adoptat cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache (cu
completarea, ca cele sesizate de dumnealui vor fi analizate si incluse in proiect), d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

UrmatoruI punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.50/26 martie 2020 privind
aprobarea Organigramei sj a Statului de func{ii al Spitalului Municipal
Campina.

In numele initiatorului (dl.Primar Tiseanu Horia Laurentiu), ia cuvantul
dl.Viceprimar care prezinta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
(prin vot nominal) si este adoptat cu 15 voturi pentru (d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala). D-na consilier
Petrovici nu a votat.

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
mchirierii prin licitaJie publica a imobilului teren m suprafata de 42,00 m.p. si
constructie m suprafata de 17,00 m.p., Nr. cadastral C.F. 28190, situat m
Municipiul Campina, str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr., avand destinatia de spatiu
comercial.

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

Ia cuvantul dl.consilier Cercel care propune doua amendamente:
- la art.l, alin.(3) - termenul de inchiriere - 5 ani, cu drept de prelungire cu

acordul par$ilor, pentru aceeasi perioada de timp, o singura data;
- la art.2 - pre^ul minim de pornire a licita|iei - echivalentul in lei a

110 euro/luna (fara T.V.A.).
D-na secretar Moldoveanu mentioneaza faptul ca la art.2 din proiectul de

hotarare se precizeaza ca pretul este cel aprobat conform H.C.L. nr.l73/19 decembrie
2019.

D-na Albu intreaba de ce s-a reluat proiectul de hotarare.
Dl.Cercel mentioneaza faptul ca hotararea aprobata si-a pierdut valabilitatea,

deoarece in termenul de 180 de zile calendaristice nu s-a fmalizat procedura de
inchiriere.

Antevorbitoarea mentioneaza ca a verificat dl.Olarasu, iar pretul este de 14
lei/m.p. pentru activitati economice, in zona C. Trebuie sa confirme colegii de la
Directia Economica ca imobilul teren se afla in zona Gr-—-—,_^^^-^---
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Raspunde dl.Birligiu, in sensul ca s-a verificat si este zona C.
D-na secretar Moldoveanu intreaba daca dl.Birligiu a verificat si hotararea,

pentru ca aceasta este gestionata de Directia economica.
Referitor la intrebarea d-nei Albu - de ce s-a reluat proiectul de hotarare,

doreste sa de-a raspuns.
Intrevine d-na Albu care spune ca a primit raspuns din partea d-lui Cercel.

Doreste sa se faca propuneri pentru membrii Comisiei de evaluare.
Dl.Enache propune reprezentantii Consiliului local si supleantii in Comisia de

evaluare, dupa cum urmeaza:
- dl.consilier Cercel Lucian - Adrian - membru;
- dl.consilier Enache Dragomir - supleant;
- dl.consilier Dochia Adrian - membru;
- dl.consilier Bondoc Viorel - Gheorghe - supleant.

D-na secretar ii roaga pe membrii Consiliului local sa permita colegilor de la
Directia economica sa efectueze un calcul matematic pentru ca proiectul se refera la
teren si spatiu, iar chiria trebuie sa fie pentru cele doua.

D-na Albu spune ca atunci cand a fost luat in discutie acest proiect a facut
calculul si l-a prezentat in sedinta de Consiliu. Nu-si mai aminteste preUil total, pe
cladire si teren.

Dl.Birligiu mentioneaza ca pretul este 14 lei/mp/luna, in zona C - pentru teren
si 28 lei/mp/luna - pentru spatiu. Tariful este de 42 lei/mp/luna cladire si teren.

Dl.Olarasu precizeaza ca daca se doreste sa se aplice valorile din H.C.L.
nr.l73/2019, rezulta o chirie de cel putin 1.000 lei/luna. Se poate stabili un alt pret,
fara sa se mai aplice prevederile hotararii nr.l73/2019.

Dl.Cercel mentioneaza ca daca pretul propus de dumnealui este mai mic decat
suma care rezulta din calcule, isi mentine amendamentul.

D-na Albu nu stie de ce rezulta o suma mai mare.
Dl.Olarasu precizeaza ca hotararea initiala a fost adoptata in luna noiembrie,

iar nivelul chiriilor a fost aprobat in sedinta din 19 decembrie 2019.
Dl.Birligiu mentioneaza ca reiese o valoare de 1.064 lei/luna.
In urma discutiilor, presedintele sedintei concluzioneaza - sa ramana suma de

110 euro/luna.
D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca amendamentul d-lui Cercel a fost

urmatorul: pretul minim de pornire a licitatiei sa fie echivalentul in lei a
110 euro/luna, cu eliminarea prevederilor din H.C.L. nr.l73/19 decembrie 2019, iar
pretul va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R. lei-euro, din ziua efectuarii platii.

Presedintele sedintei supune la vot (prin vot nominal), amendamentele d-lui
Cercel, cu privire la termenul de inchiriere - 5 ani si pretul minim de pornire a
licitatiei - echivalentul in lei a 110 euro/luna, acestea fiind aprobate cu 16 voturi
pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

In continuare, se supune la vot (prin vot nominal), amendamentul d-lui Enache,
respectiv componenta Comisiei de evaluare. Cu 16 voturi pentru (d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, d
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dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi,
d-ra Topala), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotarare (prin vot nominal), in ansamblul sau si
este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

Urmatorul punct (nr.8) este proiect de hotarare privind mchirierea prin
licitafie publica a 2 (doua) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utiIa de
2,50 m.p./flecare, situate in incinta statiilor de transport in comun din
Municipiul Campina.

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

Ia cuvantul, dl.consilier Cercel, care face urmatoarele amendamente:
- la art.l, alin.(3) - termenul de inchiriere este de 3 ani;
- la art.2, alin.(l) - pretul minim de pornire a licitatiei sa fie de 20

lei/m.p./luna.
Dl.Enache propune reprezentantii Consiliului local si supleantii in Comisia de

evaluare, dupa cum urmeaza:
- dl.consilier Cercel Lucian - Adrian - membru;
- dl.consilier Enache Dragomir - supleant;
- dl.consilier Dochia Adrian - membru;
- dl.consilier Bondoc Viorel - Gheorghe - supleant.

Dl.Dragomir il propune pe dl.Duran - supleant, in locul d-lui Enache.
Dl.Enache se retrage.
Se supune la vot (prin vot nominal), componenta comisiei, care este formata

din urmatorii consilieri:
- dl.consilier Cercel Lucian - Adrian - membru;
- dl.consilier Duran Andrei - supleant;
- dl.consilier Dochia Adrian - membru;
-dl.consilierBondocViorel-Gheorghe - supleant. Cu 16 voturi

pentru (d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala), amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot (prin vot nominal), proiectul de hotarare, in ansamblul sau si
este adoptat cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na
Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala).

UltimuI punct (nr.9) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpeIari,
diverse.

Dl.Enache face o remarca "placuta" in sensul ca este prima sedinta in care
domnii consilieri au votat si participat activ. !i reaminteste administratorului public sa
toaleteze arborii aflati pe domeniul public al Municipiului Campina.

Dl.Dochia mentioneaza ca a facut o analiza a manifestarilor culturale care nu s-
au tinut sau nu se mai pot tine. Doreste sa aduca la cunostinta suma ramasa si la o
rectificare de buget ulterioara se poate folosi in alte scogurL___

Ss esrffld pfswm tepie ffiml confonn^ cJ
originalui8flalfeinioi f



Manifestarile care nu se mai pot organiza sunt urmatoarele:
- Muzeul B.P.Hasdeu - Sarbatoarea celor doua Julii - 16.850 lei;
- Biblioteca Municipala C.I.Istrati - Concurs teatru pentru elevi - 7.000 lei;
- Ziua Mondiala a cartii - 1.500 lei;
- Festivalul dejazz - 45.000 lei;
- Spectacol 1 iunie pentru Ziua copilului - 12.000 lei;
- Spectacolul de teatru din luna mai - 10.000 lei;
- Festivalul de teatru pentru tineret - 20.000 lei;
- Festivalul de arte - 6.500 lei;
- Festivalul - Concurs national de interpretare pianistica "Julia Hasdeu" -

4.000 lei.
Suma totala este de 122.850 lei.
D-na consilier Lupu se adreseaza administratorului public, d-lui Badulescu,

precizand ca au aparut multi caini in localitate.
Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara

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

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Petrescu Ioan

Secretar General
Municipiul Campina,
jr.Mold6W3nu Elena

Se certffiel. partta topte ffind ton!orml cu
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Intocmit,
ec.Balan Lavinia
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IordacKe Gabriela
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