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Astazi, data de mai sus a avut loc sedinJa extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.727/
23 decembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin{ei au fost conduse de dl.consilier Cretu Valentin - Mihai, la ele
fiind prezenJi 18 consilieri locali, din care trei consilieri locali au participat on-line
(d-na Gheorghe Roxana, dl.Grama Cezar si d-na Vane Viorica). A absent dl.consilier
Duran Andrei.

La lucrarile acestei $edin{e au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul Municipiului Campina,
d-na Balan Lavinia - sef Serviciu administratie publica locala, agricol, relatii cu
publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic in cadrul Compartimentului
juridic si relatia cu Consiliul local, dl.Birligiu Cristi - Sef Serviciu impozite si taxe
dl.Tudorache Gabi - consilier in cadrul Compartimentului informatica, reprezentan|i
ai mass-mediei.

Presedintele sedintei precizeaza ca in proiectul ordinii de zi este inscris un
singur punct si anume - proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.
nr.l72/23 decembrie 2020 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale in
Municipiul Campina, pentru anul fiscal 2021.

Avizul comisiei de specialitate, respectiv Comisia buget, finan$e, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura este favorabil.

Ini{iatorul proiectului de hotarare este dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe
Roxana, dl.consilier Grama Cezar si d-na consilier Vane Viorica au votat on-line
"pentru", prin apel uninominal.

Presedintele sedintei aduce la cunostinta faptul ca, asa cum au vazut membrii
Consiliului local, s-au trimis si au fost primite pe e-mail, procesele-verbale incheiate
ca urmare a desfasurarii trecutelor sedinte de Consiliu local. Dumnealui personal nu a
avut timp sa le citeasca. S-a consultat si cu o parte din membrii Consiliului local si
crede ca ar fi bine sa fie supuse la vot in proxima sedinta a Consiliului local.

Dl.Primar ureaza membrilor Consiliului local "Sarbatori fericite, cu sanatate,
bucurii, cu credinta, liniste si pace sufleteasca!"
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Presedintele declara $edin^a inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Pre$edinte de ^edin^a, Secretar General
Consilier^ . Municipiul Campina,

Cretu Valentin-Mihai Moldotanu Elena"
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Intocmit,
Balan Lavinia

Iordfche Gabriela

edit.I.G.


