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Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata de indata prin Dispozi$ia nr.452/
29 octombrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

La lucrarile acestei $edinJe 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 in
cadrul Cornpartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Tudorache Alice
- Director economic al Directiei economice din cadrul Primariei Munuicipiului
Campina, reprezentanJi ai mass-mediei.

Dl.Primar doreste sa adreseze cateva cuvinte membrilor Consiliului local,
avand in vedere ca unele persoane sunt pentru prima data consilieri locali. A fost
convocata sedinta extraordinara de astazi, iar luni o sa mai fie convocata o sedinta
pentru rectificarea bugetara, avand in vedere ca pe data de 10 a lunii se iau salariile
si trebuie asigurata sursa de fmantare. Pentru ca s-au primit cote ce trebuiesc prinse
in bugetul local, trebuie completate sumele pentru salarii si functionare.

In proiectul ordinii de zi sunt inscrise urmatoarele puncte:
- proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. D-na secretar

Moldoveanu o sa le aduca la cunostinta d-lor consilieri care este procedura, avand in
vedere Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului local.

- proiect de hotarare privind depunerea juramantului de catre dl.Davidescu
Florin-Liviu, consilier declarat ales si validat de Judecatoria Campina, care participa
la sedinta prin utilizarea mijloacelor electronice, din motive temeinic justificate;

- proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii in vederea derularii
procedurii prevazuta la art.29, alin.(12) din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.8/30 ianuarie 2020, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- proiect de hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al Municipiului Campina.

I1 roaga pe presedintele de sedinta care va fl ales si propune si dumnealui sa
se ia o pauza inaintea punctului nr.4 privind alegerea comisiilor de specialitate, unde
domnii consilieri trebuie sa activeze.

Dupa ce Consiliul local va fi complet se va trece la procedura de initiere a
unui proiect de hotarare pentru alegerea viceprimarului. Este dreptul fiecarui
consilier local sa participe, sa-si depuna candidatura sau sa fie ales intr-o functie
publica.



Dupa ce Consiliul local va fi complet se vor modifica din nou comisiile de
specialitate ale Consiliului local si se va proceda la alegerea viceprimarului.

Ca o completare precizeaza faptul ca, pentru proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local este nevoie de avizul comisiei buget, fmante.

Dl.consilier Ene Bogdan, din partea Partidului Miscarea Populara, precizeaza
ca dumnealui a fost desemnat sa fie liderul de grup al partidului si toate negocierile
si discutiile se vor purta prin dumnealui.

Dl.Grama precizeaza ca din partea Partidului Verde, dumnealui este persoana
de contact pentru discutii.

D-na Lupu mentioneaza ca grupul din partea Aliantei pentru Prahova nu este
complet in Consiliul local, dl.Davidescu nu participa fizic la sedinta si ceilalti sunt
supleanti.

Dl.Primar Moldoveanu precizeaza ca luni, (n.r. 2 noiembrie a.c.), mainte de
sedinta comisiilor de specialitate, domnii consilieri sunt asteptati la primarie pentru
discutii si intrebari. In cazul in care este necesara si implicarea unui angajat din
aparatul de specialitate al Primarului, acesta va fi anuntat si va raspunde la
nelamuririle avute.

De asemenea face cunoscut faptul ca va incepe proiectia bugetului local
pentru anul 2021 si asteapta liderii de grup la discutii, propuneri, idei si tot ceea ce
implica crearea unui buget cat mai performant si cat mai real.

Dl.Primar revine la proiectul ordinii de zi, precizand ca toate proiectele de
hotarare sunt initiate de dumnealui.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi - proiect de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta.

Ia cuvantul initiatorul proiectului, respectiv dl.Primar Moldoveanu Ioan-Alin,
care mentioneaza ca potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului local, presedintele de sedinte este desemnat in ordinea alfabetica,
respectiv dl.Birciu Liviu Mihai.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 13 voturi pentru (dl.Davidescu nu voteaza).

Dl.consilier Briciu, in calitate de presedinte, preia lucrarile sedintei
extraordinare.

UrmatoruI punct (nr.2) de pe ordinea de zi este depunerea juramantuIui
de catre dl.Davidescu Florin - Liviu, consilier declarat ales si validat de
Judecatoria Campina, care participa la sedinta prin utilizarea mijloacelor
electronice, din motive temeinicjustificate (aflat in carantina).

Dl.Davidescu Florin - Liviu depune juramantul prin mijloace electronice,
respectiv Whats App.

D-na secretar Moldoveanu precizeaza ca la sedinta sunt prezenti 14 consilieri
locali.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
constituirea unei Comisii in vederea deruIarii procedurii prevazuta Ia art.29,
alin.(12) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local,
aprobat prin H.C.L. nr.8/30 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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Ia cuvantul initiatorul proiectului, respectiv dl.Primar Moldoveanu Ioan-Alin,
care prezinta referatul de aprobare.

Intervine d-na secretar Moldoveanu cu o completare, precizand ca aceasta
comisie va functiona pe toata durata mandatului Consiliului local pentru orice
procedura de vot secret derulata.

Dl.Primar prezinta componenta Comisiei in vederea derularii procedurii de
numarare a votului in cazul exercitarii votului secret:

1. Presedintele de sedinta in functie, la momentul derularii procedurii;
2. Secretarul General al Municipiului Campina;
3. Consilierul juridic cu atributii privind relatia cu Consiliul local, iar

Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de Seful Serviciului administratie
publica locala, relatii cu publicul, agricol, arhiva.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot componenta comisiei si implicit proiectul de hotarare si este adoptat cu
13 voturi pentru. Dl.consilier Davidescu nu a participat la vot deoarece au intervenit
in momentul votarii, probleme tehnice la aplicatia on-line.

UrmatoruI punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aIegerea comisiilor de speciaIitate ale Consiliului local al Municipiului
Campina.

Dl.Briciu precizeaza ca o sa se ia pauza pentru consultare in vederea
formularii propunerilor.

In continuare, prezinta membrii comisiilor de speciaIitate:
I. COMISIA nr.l
Buget, finante, programe finantare europeana, administrarea

domeniului public si privat si agricultura
- d-na Gheorghe Roxana;
- dl.Rat Cosmin;
- dl.Ene Bogdan;
- d-na Olteanu Felicia;
- dl.Duran Andrei.
II. COMISM nr.2
Administratie publica locala, juridic, rela{ii cu pubIicul, servicii si

comer{, munca si probleme sociale, spatiu locativ, drepturile omului si
probIemele minorita{ilor, paza si ordine, protecfie civila, familie si protec^ie
copii

- dl.Sabo Aron;
- d-na Lupu Livia;
- d-na Girbacica Adina;
- dl.Dumitrache Liviu;
- dl.Grama Cezar.
III. COMISIA nr.3
Amenajarea teritoriului, urbanism, ecoIogie si protecfia mediului
- dl.Grama Cezar;
- dl.Sabo Aron;
- dl.Filip Costel;
- d-na Lupu Livia;



- dl.Davidescu Florin.
IV. COMISIA nr.4
Sanatate, cuItura, mvatamant, cuIte $i tineret, sport $i turism
- d-na Olteanu Felicia;
- dl.Nica Emil;
- dl.Briciu Liviu;
- dl.Duran Andrei;
- d-na Girbacica Adina.
Acestea sunt cele patru comisii cu cate cinci membri fiecare.
Se supune la vot alegerea comisiilor de specialitate, organizate pe principalele

domenii de activitate, precum si componenta acestora, acestea fiind aprobate cu
unanimitate de voturi (14 pentru). Dl.Davidescu a votat on-line, votul fiind
"pentru", conform apelului uninominal.

Se ia o pauza pentru ca membrii comisiilor de specialitate sa-si aleaga
presedintele si secretarul fiecarei comisii.

Dl.Briciu prezinta rezultatul discutiilor care au avut loc:
- Comisia buget, fman^e, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public $i privat si agricultura:
- dl.Ene Bogdan - presedinte;
- d-na Olteanu Felicia - secretar;

- Comisia administra|ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul, servicii $i
comerk munca $i probleme sociale, spatiu locativ, drepturile omului $i problemele
minoritaJilor, paza sJ ordine, protecJie civila, familie ^i protec^ie copii:

- d-na Lupu Livia - presedinte;
- dl.Dumitrache Liviu - secretar;

- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie sJ protec^ia mediului:
- dl.Grama Cezar - presedinte;
- dl.Filip Costel - secretar;

- Comisia sanatate, cultura, invaJamant, culte ^i tineret, sport $i turism:
- dl.Nica Emil - presedinte;
- d-na GTrbacica Adina- secretar.

Se supun la vot alegerea presedintilor si secretarilor de comisie si proiectul de
hotarare m ansamblul sau, acestea fiind adoptate cu unanimitate de voturi
(14 voturi). Dl.Davidescu a votat on-line, votul fiind "pentru", conform apelului
uninominal.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
$edin{a inchisa.

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

Presedinte de $edim;a,
Consilier,

Briciu Liviu Mihaf,

edit.I.G.

Secretar General
Municip,juLCampina,
Moldovanu Elena

u'ls

intocmit,
BaIan Lavinia

Iordache


