
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPWA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
mcheiat astazi 02 noiembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozu;ia nr.453/
29 octombrie a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de dl.consilier Briciu Liviu Florin, fiind
prezen{i 12 consilieri locali (din care 10 consilieri locali prezenti fizic si
2 consilieri locali on-line, respectiv dl.Davidescu Liviu si dl.Rat Cosmin - Gicu, din
motive temeinic justificate - carantina, respectiv contact direct). A absentat d-na
consilier Olteanu Felicia si dl.consilier Filip Costel.

La lucrarile acestei $edin{e au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul General al
Municipiului Campina, d-na Balan lavinia - sef Serviciu administratie publica
locala, agricol, relatii cu publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic Tn
cadrul Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Tudorache Alice -
Director economic al Directiei economice din cadrul Primariei Municipiului
Campina, dl.Anton Iulian - Director executiv juridic, dl.Furis Adrian - consilier in
cadrul Compartimentului informatica, precum si reprezentan^i ai mass-mediei.

Presedintele sedintei, dl.Briciu, mentioneaza ca in proiectul ordinii de zi este
inscris proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor ter^iari de
credite, pe anul 2020.

Intreaba daca sunt modificari sau completari la proiectul ordinii de zi.
Dl.Primar propune includerea in proiectul ordinii de zi (la punctul nr.2) a

proiectului de hotarare privind mandatarea executivului Primariei Municipiului
Campina pentru derularea procedurii de esalonare la plata, reprezentand rest de plata
stabilit prin Procesul - verbal de constatare nr.l07040/17 decembrie 2014, emis de
M.D.R.A.P.F.E.

Se supune la vot propunerea d-lui Primar privind introducerea unui nou
proiect de hotarare in proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de
voturi (12 voturi pentru).

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca pentru domnii consilieri care
participa la sedinta on-line, votul este apel uninominal. Au raspuns "pentru"
dl.Davidescu si dl.Rat, conform votului uninominal.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificarile si completarile
ulterioare si este aprobat cu unanimitate de voturi (12 pentru). D-nii consilieri
Davidescu si dl.Rat au votat on-line, "pentru", conform votului uninominal.

Presedintele sedintei aduce la cunostinta domnilor consilieri ca proiectele de
hotarare au la baza avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local.



Se trece la discutarea primului punct mscris pe ordinea de zi, proiect de
hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului
Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatori!or tertiari de credite, pe
anul 2020.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-
Alin, care spune ca rectificarea de buget este facuta doar pentru asigurarea
functionarii, respectiv realocarii de fonduri necheltuite in asa fel incat sa se poata
asigura functionarea in care intra salariile angajatilor Primariei, ale asistentilor
sociali.

Precizeaza ca la urmatoarea rectificare de buget unde se vor face echilibrari
ale bugetului, ii roaga pe domnii consilieri si Ti invita la Primarie sa discute tot
bugetul pentru anul 2020 si sa fie reasezat, astfel incat, cand o sa se faca proiectia
bugetului pentru anul 2021, sa se plece de la realitate.

Dl.Grama este dezamagit de cum functioneza Consiliul local si de
documentele care se pun la dispozitie de catre primarie. Cele 140 de pagini
referitoare la buget si puse la dispozitie nu au o fundamentare sau o analiza din punct
de vedere economic a tot ceea ce inseamna rectificare (de ce se iau banii de la scoli,
de ce nu s-au cheltuit banii unde au fost repartizati). Pentru orice modiflcare trebuie
o fundamentare si sa aiba un impact asupra bugetului. De asemenea, sunt multe
lucruri pe care le-au solicitat si domnii consilieri nu le au la dispozitie. Se stie ca a
fost campanie electorala si a fost anuntata toata lumea ca Primaria se afla intr-o
situatie dezastruoasa din punct de vedere economic. Multi dintre domnii consilieri
fiind la primul mandat al Consiliului local, ar fi trebuit sa li se puna la dispozitie mai
multe documente. Nu exista un cash-flow al cheltuielilor. Nu se stie ce bani sunt
astazi in primarie, care este executia bugetara la zi si motivele de nerespectare a
cheltuielilor pe anul 2020.

In acest moment se cheltuie un buget de 20 milioane euro pe an si se ajunge m
situatia Tn care nu se stie de ce este rectificare de buget, de ce anumite institutii nu au
cheltuit sumele repartizate. Nu este o fundamentare privind rapoartele de audit
interne si externe - Curtea de conturi. Dumnealui, in acest moment nu stie care este
situatia Primariei, are 140 de pagini cu cifre, din care multe nici nu se vad, nu sunt
scanate cum trebuie. Prin aceasta rectificare nu se stie care este viziunea
departamentului economic pana la sfarsitul anului. Daca domnii consilieri s-au uitat
cu atentie sunt sume destul de mari, pe partea de salarii, dar este normal sa fie asa, sa
se rezolve aceasta problema. Toti au un interes comun, sa se asigure functionalitatea
primariei, dar nu intelege, de exemplu, la salubritate unde s-a alocat aproape
2 milioane lei. Pentru ce trebuie bani la salubritate pentru o luna sau doua luni.

Din punctul dumnealui de vedere, nu doreste sa se "contamineze" cu ceea ce
fostii colegi din Consiliul local au girat pe anul 2020 pentru buget. Au nevoie de
raspunsuri din partea Directiei economice. Dumnealui a citit si sunt nesatisfacatoare
cifrele din bugetul local.

Personal, nu poate sa dea un vot favorabil sau impotriva pentru ca nu are toate
documentele si nu este pus la curent cu ce se mtampla in Primarie m acest moment.

D-na consilier Gheorghe se adreseaza directorului economic, intreband daca
sunt fonduri asigurate pentru functionarea lunii decembrie.



D-na Tudorache precizeaza ca in acest moment nu exista fonduri disponibile
pentru luna decembrie. La data de astazi (n.r. 02 noiembrie a.c.) se asigura
functionalitatea pana la finalul lunii noiembrie. Pentm luna decembrie exista doar
previzionari.

Se adreseaza d-lui consilier Grama mentionand ca fiecare modificare produsa
in buget are in spate o nota de fundamentare. I se poate pune la dispozitie
documentele solicitate.

Dl.Grama considera ca de fiecare data cand se voteaza o rectificare sau orice
proiect de hotarare trebuie sa aiba anexate fundamentari. Ar fi dorit din partea
Directiei economice o analiza si un punct de vedere asumat, prin care, deciziile care
se iau in Consiliul local, sa aiba viza Directiei economice si ca directia este cea buna.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca potrivit legii, proiectele de hotarare
au la baza referatul de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de
resort si avizele comisiilor de specialitate. In cazul de fata, proiectul este insotit de
referatul de aprobare al d-lui Primar, in care sunt detaliate modificarile si de raportul
de specialitate al directorului economic. Nu mai trebuie un alt aviz din partea
Directiei economice, in afara de raportul de specialitate, care exista si prin care isi
asuma legalitatea din punct de vedere tehnico-juridica.

Dl.Grama mentioneaza ca domnii consilieri au nevoie din partea Directiei
economice si de o sinteza, o parte simplificata care sa poata fi analizata, ca sa stie
care este viziunea economicului pana la sfarsitul anului. De exemplu, acum s-a aflat
ca mai sunt bani pana in noiembrie. Dumnealor trebuie sa stie toate aceste lucruri
pentru a putea vota in cunostinta de cauza. Cu siguranta toti colegii consilieri vor sa
primeasca documente cat mai multe si fundamentate, ca sa poata dezbate si sa voteze
ceea ce trebuie pentru binele locuitorilor orasului si pentru Primaria Municipiului
Campina.

Dl.Primar precizeaza ca d-na secretar Moldoveanu a prezentat care este
procedura m ceea ce priveste un proiect de hotarare, conform Regulamentului de
Organizare si Functionare al Consiliului local si Regulamentul intern al primariei.
Toate documentele sunt asumate de fiecare compartiment in parte. Se bucura ca
domnii consilieri sunt interesati de ceea ce au facut si colegii care au fost inaintea
dumnealor, pentru ca unele proiecte urmeaza sa fie preluate de noii consilieri locali
si alte proiecte noi sa fie incepute. In momentul in care domnii consilieri au o
nelamurire sunt asteptati la Primarie intre orele 8,00 - 16,30. fntre perioada cand
domnii consilieri primesc materialele si desfasurarea sedintelor de comisii, dar si
inainte de a fi initiat un proiect de hotarare, pot veni la dumnealui sa spuna ce
viziuni au, in asa fel incat lucrurile sa fie in regula.

Dl.Briciu doreste un raspuns, dand urmatorul exemplu: o cheltuiala pentru
utilitate publica costa 100 lei si s-a constatat acest lucru in ultimii 7-8 ani. In fiecare
an trebuie platita aceasta suma, care devine perpetua. Intreaba cum este posibil sa se
bugeteze din aceasta suma numai 75 de lei la inceputul anului, urmand sa se faca o
rectificare pentru 25 de lei la sfarsit de an. Intreaba daca poate sa-i raspunda cineva.

D-na director economic Tudorache mentioneaza ca asa a fost proiectat si
gandit bugetul local, astfel incat, pe parcursul anului, pe masura ce se produc
economii, sa fie realocate sumele acolo unde este necesar.

Antevorbitorul doreste un raspuns.



Dl.Primar o sa le spuna o posibilitate de lucru si in acelasi timp o idee, iar
domnii consilieri o analizeaza. Orice proiect de buget se prognozeaza pe anul
urmator in functie de gradul de incasare. Poate sa existe si varianta cand se aloca o
suma la alte venituri si suma respectiva sa nu fie incasata in decursul anului, inclusiv
pana la sfarsitul anului. La sumele fixe, de exemplu, daca a fost o cheltuiala de 100
lei licitata pe contracte de concesiune, de delegare si in momentul in care ai un buget
care nu acopera pe tot anul suma respectiva si gradul de incasare difera prin reduceri
fiscale, cotele defalcate, atunci se poate interveni cu rectificari bugetare ca sa se faca
echilibrari de buget, fie la trimestru, fie la semestru sau fmal de an.

Ar trebui sa se ia in calcul pentru anul 2021 situatia de Covid 19. S-a uitat la
colectarea veniturilor proprii, gradul fiind foarte scazut in ultimul trimestru. In
acelasi timp, in ultimul semestru al anului 2020, cotele defalcate sunt foarte scazute.

fn adresa inaintata de Directia economica s-a precizat ca este nevoie de toata
suma care ni se cuvine pe formula Guvernului si partea de suma care este pentru
dezvoltare este deja prinsa in contracte de lucrari de investitii, altele decat cele pe
credit.

Doreste sa se incheie anul bugetar fara niciun arierat. Domnii consilieri
trebuie sa stie ca legea obliga sa se asigure salariile obligatoriu.

Dl.Olarasu precizeaza ca dl.Rat, din motive personale a trebuit sa paraseasca
sedinta.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 10 voturi pentru (dl.Davidescu a votat on-line - "pentru",
conform votului uninominal) si o abtinere (dl.Grama). Dl.Rat nu a mai fost prezent
la deliberarea si votarea proiectului de hotarare.

Este luat in discutie proiectul de hotarare privind mandatarea executivului
Primariei Municipiului Campina pentru deruIarea procedurii de esalonare Ia
plata, reprezentand rest de plata stabilit prin Procesul - verbal de constatare
nr.l07040/17 dec.2014, emis de M.D.R.A.P.F.E.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, respectiv d-lui Primar
Moldoveanu Ioan-Alin, care precizeaza ca in opinia dumnealui acest proiect poate
ajuta Municipiul Campina sa treaca de impas si de a dezvolta Municipiul. Este vorba
de demararea procedurii de a debloca fondurile europene. In continuare, prezinta ce
inseamna fonduri blocate, in momentul de fata:

- "Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistematic in
domeniul educatiei APEL 2";

- "Construirea de locuinte sociale pentru persoanele care traiesc in locuinte
amenintate de alunecari de teren sau adaposturi improvizate", finantate prin POR,
Axa 9 - un bloc, valoarea proiectului - 5.342.547 lei si inca doua blocuri, pe acelasi
proiect, in anul urmator, in valoare de 10.859.150 lei;

,̂

- "Infiintarea unui centru comunitar medico-social" prin CLDR Campina,
program POR 2014-2020, in valoare de 851.373 lei;

- "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
Municipiul Campina, in vederea gestionarii situatiei de pandemie, generata de
virusul SARS COVID 2, prin POIM 2014-2020, Axa prioritara 9 (momentan nu s-a
stabilit valoarea). Asa cum se stie, datorita corectiilor fmanciare fondurile europene
sunt blocate.



- un alt proiect care a pierdut prima etapa, dar daca raman bani de la celelalte
licitatii pe axa respectiva, este "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane
bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila", in valoare de 44 milioane lei.

In continuare, aduce la cunostinta domnilor consilieri care sunt corectiile
fmanciare (in momentul de fata, toate corectiile sunt in proces, dar nu inseamna ca
se pierd banii, daca se vor castiga procesele). Pentru unele procese Municipiul
Campina este reprezentat prin avocat, iar pentru doua din ele Directia juridica
reprezinta Primaria in instanta.

Prima si cea mai mare corectie este de aprox. 5.803.839 lei pentru Calea
Daciei, la care se adauga TVA (in ultima adresa de la ADR suma este de 5.540.000
lei), in situatia in care procesul se pierde. Termenul dat in acest proces este peste un
an. Acest lucru inseamna ca daca se sta cu fondurile blocate si nu se ia masura de
esalonare la plata, tot ceea ce se deschide in momentul de fata pe fonduri europene
va fi blocat si vor cheltui degeaba bani pentru SF-uri, PT-uri, DALI.

A doua corectie fmanciara pentru proiectul "Sprijin pentru integrare si
incluziune" este de 308.454.00 lei.

A treia corectie fmanciara pentru proiectul "Restaurare, dotare si valorificarea
durabila a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu "Muzeul Memorial
B.P.Hasdeu" este de 594.657,67 lei. Suma se achita in momentul de fata, dar si
aceasta corectie fmanciara este atacata in instanta. Suma de corectie se plateste,
respectiv 5% din fiecare factura.

Referitor la proiectul de hotarare, din discutiile informale pe care le-a avut,
cea mai simpla metoda este sa se gaseasca o cale de comunicare cu Ministerul de
Finante, care trebuie sa recupereze corectiile fmanciare pentru Ministerul
Dezvoltarii, sa se faca esalonarea sumelor, asumate de bugetul local, de la o perioada
de 6 luni pana la o perioada de 5 ani. Consiliul local trebuie sa stie ca acestea nu sunt
sumele finale, in cazul in care se pierd procesele se aplica penalitati de la data
semnarii documentului (Calea Daciei din 2014) si sumele se vor dubla.

Daca se reuseste sa se obtina o reesalonare pe total suma, pe o perioada de
5 ani, in acest moment, bugetul local poate sa suporte suma de 100.000 lei, pe luna.

Foarte curand o sa prezinta Consiliului local strategia dumnealui de dezvoltare
a localitatii, dupa ce este vazuta de domnii consilieri si de firma care se ocupa de
elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Campina.

Fata de cele prezentate ii roaga pe domnii consilieri sa voteze proiectul de
hotarare.

Dl.Briciu concluzioneaza, mentionand ca toate cele trei sume care sunt de
platit ar putea fi esalonate pe o perioada de maxim 5 ani, cu cate 100.000 lei pe luna.

D-na secretar Moldoveanu mentioneaza ca proiectul vizeaza doar corectia de
la pasarela.

Dl.primar doreste sa propuna un amendament, ca proiectul de hotarare sa
vizeze toate cele trei corectii.

Antevorbitorul precizeaza ca se schimba fondul proiectului.
Dl.Duran intreaba daca se actioneaza in instanta cum se mai incearca sa se

faca esalonarea.
Dl.Primar spune ca in momentul in care se castiga un proces, de la Ministerul

Dezvoltarii prin Ministerul de Finante, se recupereaza sumele.



Daca se pierde procesul, cei care sunt raspunzatori pentru corectiile fmanciare
(functionar public, proiectant, diriginte de santier, consilier local) trebuie sa dea
banii inapoi.

Dl.Briciu precizeaza ca proiectul de hotarare vizeaza corectiile de la Calea
Daciei.

Dl.Anton Iulian - director juridic precizeaza ca in celelalte doua dosare au
solicitat odata cu introducerea actiunii in anulare in instanta si suspendarea corectiei
flnanciare.

Presedintele sedintei precizeaza ca tot ce s-a discutat este despre Calea Daciei,
iar suma de 100.000 lei/luna este pentru Calea Daciei, pentru o perioada de 5 ani,
daca se aproba derularea procedurii de esalonare.

D-na Gheorghe Roxana precizeaza ca membrii Comisiei buget, fmante si-au
dat aviz favorabil, cu mentiunea ca rezultatul derularii procedurii de esalonare la
plata sa se prezente Consiliului local.

Dl.Primar spune ca executivul este obligat sa aduca la cunostinta Consiliului
local demersurile intreprinse si sa supuna la vot.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 11 voturi pentru (dl.Davidescu a votat "pentru" on-line,
conform votului uninominal, iar dl.Rat Cosmin nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului de hotarare).

D-na Secretar General Moldoveanu informeaza Consiliul local ca astazi
(02 noiembrie a.c.) s-a inregistrat la sediul primariei demisia d-nei Olteanu Felicia
din functia de consilier local. Trebuie derulata procedura specifica prin intocmirea
de catre dl.Primar si dumneaei a unui referat constatator, in max.3 zile de la
depunerea demisiei, care va fi prezentat Consiliului local, iar apoi se adopta
hotararea privind incetarea de drept a mandatului si vacantarea postului. Ulterior se
deruleaza procedura de validare a supleantului.

Au fost validate de catre Judecatoria Campina si mandatele celor 5 (cinci)
supleanti, urmand sa se comunice Primariei incheierea, dupa care trebuie demarata
procedura de aducere la cunostinta, iar dupa trecerea termenului de apel, sa depuna
juramantul in sedinta Consiliului local.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
n^a inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Secretar General
MunicipiulxCampina,

MoldoveaVu Elena

Pre$edinte de
Consilier,

Briciu Liviu MihaL^

^.

Intocmit,
Balan Lavinia

Iordache Gabriela

edit.I.G.


