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CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 03 decembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc $edinJa extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi|ia nr.655/
27 noiembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de dl.consilier Cretu Valentin Mihai, la ele
fiind prezentl 17 consilieri locali (a absentat dl.consilier Duran Andrei). 3 consilieri
locali au participat la lucrarile sedintei on-line, din motive temeinic justificate, respectiv
d-na Vane Viorica, d-na Gheorghe Roxana-Elena si dl.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 Tudorache Alice - Director economic, d-na Balan Lavinia - sef Serviciu
administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul, arhiva, reprezentan{i ai mass-
mediei.

Presedintele sedintei, dl.Cretu, intreaba daca sunt modificari sau completari cu
privire la proiectul ordinii de zi.

Dl.Primar propune completarea proiectului ordinii de zi cu proiectul de hotarare
referitor la modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.52/26 martie 2020 privind
repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din Municipiul Campina, in
anul 2020, modificata si completata prin H.C.L. nr.l34/17 septembrie 2020. Proiectul
de hotarare sa fie la punctul nr.2 al ordinii de zi.

Se supune la vot propunerea d-lui Primar si este aprobata cu unanimitate de
voturi (17 voturi pentru). D-na consilier Vane, d-na consilier Gheorghe si dl.consilier
Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completarea adusa si este aprobata cu
17 voturi pentru. D-na consilier Vane, d-na consilier Gheorghe si dl.consilier Filip au
votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

PrimuI punct inscris pe ordinea de zi, este proiect de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea
rectificarii bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.

Avizul comisiei de specialitate, buget, fmante este favorabil, fapt confirmat de
presedintele comisiei, dl.Ene.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl. primar, Moldoveanu Ioan Alin,
care precizeaza ca s-au inaintat adrese catre toti tertiarii (licee, scoli, spitale, gradinite,
etc.), sa faca economii. Aceste sume au fost diminuate de la Cap.36.05. In bugetul pe
anul 2020, vechea conducere si Consiliul local au alocat la acest capitol o suma foarte
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mare, ca si venituri, ele nefiind incasate. Suma a fost de aproximativ 9 milioane lei.
Pana in momentul de fata s-a incasat suma de 1.970.000 lei, din 9 milioane lei.

Prezinta cateva exemple:
- Colegiul National "Nicolae Grigorescu", solicita rectificare de buget prin

diminuarea cheltuielilor cu suma de 253 mii lei, de la: cheltuielile de personal cu suma
de 14,57 mii lei, bunuri si servicii cu suma de 237,09 mii lei si burse cu suma de 1,34
mii lei;

- Liceul Tehnologic Energetic solicita rectificare de buget prin diminuarea
cheltuielilor cu suma de 87,70 mii lei, de la: cheltuieli de personal cu suma de 11,42 mii
lei, bunuri si servicii cu suma de 132,58 mii lei, burse suplimentare suma cu 26,00 mii
lei si cheltuieli de capital diminuare cu suma de 150,00 mii lei;

- Casa Tineretului solicita rectificare de buget prin diminuarea subventiei
cu suma de 12,00 mii lei;

- Casa de Cultura "Geo Bogza" solicita rectificare de buget prin
diminuarea subventiei cu suma de 210,00 mii lei de la: cheltuieli de personal cu suma
de 1,17 mii lei, bunuri si servicii cu suma de 208,83 mii lei.

Toate aceste informatii privind bugetul local vor fi aduse la cunostinta domnilor
consilieri cand vor participa la sedintele Consiliilor de administratie.

- Scoala Gimnaziala "B.P.Hasdeu" solicita rectificare de buget prin
diminuarea cheltuielilor cu suma de 60,00 mii lei, de la: cheltuieli de personal cu suma
de 4,35 mii lei, bunuri si servicii cu suma de 49,08 mii lei, asistenta sociala cu suma de
3,50 mii lei si burse cu suma de 3,07 mii lei;

- Scoala Gimnaziala "A.I.Cuza" solicita rectificare de buget prin
diminuarea cheltuielilor cu suma de 38,00 mii lei, de la: cheltuieli de personal cu suma
de 14,00 mii lei, bunuri si servicii cu suma de 31,20 mii lei si burse suplimentare cu
suma de 7,20 mii lei.

Dl.primar propune urmatorul amendament:
- la Cap.67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei - sa se

modifice prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor cu suma de 50,00 mii lei de
la: alte transferuri curente interne cu suma de 36,90 mii lei si sustinerea cultelor cu
suma de 13,10 mii lei.

D-na consilier Lupu precizeaza ca dumneaei, dl.Zagan si dl.Nica nu participa la
vot.

Se supune la vot amendamentul propus de dl.Primar, acesta fiind aprobat cu 13
voturi pentru (d-na Gheorghe si dl.Filip au votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal) si o abtinere d-na Vane (a votat on-line, prin apel uninominal).

Dl.Primar prezinta mai multe informatii privind rectificarea bugetara:
- Protectie civila - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor

cu suma de 16,50 mii lei de la bunuri si servicii;
- Politia locala - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor

cu suma de 132,40 mii lei, de la: cheltuieli de person;
bunuri si servicii cu suma de 122,40 mii lei;
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- iluminat public - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor
cu suma de 42,50 mii lei de la bunuri si servicii;

- transport in cornun - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea
cheltuielilor cu suma de 30,00 mii lei de la subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif;

- strazi - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor cu suma
de 137,70 mii lei de la: bunuri si servicii cu suma de 137,20 mii lei.

Dl.Marcu propune ca in referatul de aprobare, pe viitor sa se puncteze pe scurt
modificarile pentru ca este greu de parcurs in 2 zile (cum a fost la acest proiect) toate
anexele proiectului de hotarare.

De asemenea, se adreseaza d-lui Primar, intrebandu-l care este caracterul de
urgenta al proiectelor.

Dl.Primar mentioneaza ca urgenta proiectului este pentru echilibrarea bugetului
si daca s-au facut reduceri (diminuari), sumele trebuie prinse in buget si in acelasi timp
sa scada acel Cod indicator 36.05 - Alte venituri, care a fost incarcat cu suma de 9
milioane lei, de vechea conducere si de vechiul Consiliul local.

Dl.Marcu considera ca o urgenta era de exemplu o cofinantare, unde trebuie sa
se obtina fonduri europene pentru un proiect.

Antevorbitorul precizeaza ca urgenta este data de echilibrarea bugetului si
asigurarea salariilor.

Dl.Marcu considera ca este greu sa se proceseze un astfel de proiect in doua zile.
Dl.Primar precizeaza ca Serviciul piata nu avea prevazuti bani suficienti pentru

salarii.
Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot proiectul de hotarare in ansamblul sau si este adoptat cu 14 voturi pentru. D-na
consilier Vane, d-na consilier Gheorghe si dl.consilier Filip au votat on-line, "pentru",
prin apel uninominal, iar trei consilieri locali, respectiv: dl.Nica, dl.Zagan si d-na Lupu,
nu au participat la vot.

Urmatorul proiect de hotarare (nr.2) se refera la modificarea si completarea
art.l din H.C.L. nr.52/26 martie 2020 privind repartizarea de sume banesti unor
unitati de cuIt reIigios din Municipiul Campina, in anul 2020, modificata si
completata prin H.C.L. nr.l34/17 septembrie 2020.

Dl.Ene Bogdan, presedintele Comisiei buget, fmante, doreste sa se ia o pauza
pentru a se consulta cu membrii comisiei pentru completarea avizului.

Se ia o scurta pauza.
Se reia sedinta si dl.consilier Marcu solicita din partea initiatorului mai multe

detalii cu privire la proiectul de hotarare.
Dl.Primar spune ca in fiecare an se aloca de la bugetul local a suma de bani

cultelor.
Dl.Sabo considera ca suma este pentru intrajutorare, nu este o suma stabilita

printr-o lege.
Dl.Primar continua afirmand faptul ca suma respectiva este alocata cultelor in

vederea intretinerii bisericilor. Daca o unitate de cult nu a *avut timp sa cheltuie suma
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alocata de la bugetul local, o cedeaza altei parohii, iar acesteia din urma, anul viitor nu i
se mai aloca nico suma.

Dl.Sabo este de parere ca asa cum s-a diminuat de la scoli, sa se procedeze si in
acest caz, deoarece banii nu au fost cheltuiti pentru ca prohia respectiva nu a avut
nevoie de ei.

Dl.Primar nu este de acord cu cele aflrmate.
Dl.Grama considera ca atunci cand se efectueaza aceasta rectificare, se duc banii

la o biserica pentru ca nu i-a cheltuit o alta biserica, iar acest lucru se realizeaza pana la
sfarsitul anului. Biserica careia i se repartizeaza suma trebuie sa cheltuie banii pana la
sfarsitul anului.

Dl.Primar raspunde afirmativ.
Avizele comisiilor de specialitate buget, finante si sanatate, cultura sunt

favorabile.
Se supune la vot proiectul de hotarare si este adoptat cu 15 voturi pentru si 2

abtineri (dl.Sabo si dl.Ene). D-na consilier Vane, d-na consilier Gheorghe si dl.consilier
Filip au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.3 este proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru reaIizarea obiectivului de investitii "Modernizare strada
Buciumului".

Avizul comisiei de specialitate buget, fmante este favorabil.
Ia cuvantul ini{iatorul proiectului de hotarare, dl.Primar, Moldoveanu Ioan-Alin

care precizeaza ca acest proiect o sa fle inclus si in Strategia de Dezvoltare a
Municipiului Campina si depus la Compania Nationala de Investitii.

Dl.Cretu se adreseaza d-lui primar, mtreband daca exista retea de apa si
canalizare pe str.Buciumului.

Antevorbitorul mentioneaza ca la intalnirile pe care le-a avut cu Hidro Prahova,
inclusiv cu Distrigaz si avand in vedere ca orice proiect de infrastructura trebuie sa aiba
garantie minim 2 ani, pot interveni pe strada decat dupa perioada mentionata. Pentru
acest motiv a propus proiectul de hotarare astfel incat, dupa introducerea retelelor
(schimbare conducte de apa si canalizare), sa refaca strada conform proiectului de
hotarare.

Dl.Dumitrache face referire la faptul ca in referatul de aprobare se precizeaza ca
este "cadrul favorabil atragerii investitiilor locale". Intreaba la ce s-a referit dl.Primar.

Dl.Primar mentioneaza ca orice infrastructura daca este bine pusa la punct, orice
investitor este interesat de acest lucru.

Antevorbitorul intreaba de ce ar fi investitorul atras de acea alee.
Dl.Primar considera ca orice investitor este interesat nu de o strada anume, ci de

gradul ridicat de trai al UAT-ului respectiv.
Dl.Dumitrache afirma faptul ca acea alee duce in padure.
Dl.Anghelescu precizeaza ca pe aleea respectiva sunt case stanga - dreapta, a fost

in zona si crede ca s-a introdus canalizare.
Dl.Primar completeaza spunand ca studiul de fezabilitate a fost licitat, contractat,

aprobat prin bugetul local de catre Consiliul local si conducerea anterioara.



Dl.Dumitrache precizeaza ca strada are o lungime de 150 m. In documente este
trecut Tronsonul 1 - 216 m, tronsonul II - 52 m. Este diferenta intre ce este real in teren
si ce a fost in studiu.

Dl.Cretu mentioneaza ca la acest proiect de hotarare a fost transmis doar devizul
general si ceva foarte succint unde se spunea ca sunt 200 ml, 1200 m asfalt carosabil.

Dl.Primar precizeaza ca a adus un proiect de hotarare preluat, de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici.

Dl.consilier Dumitrache considera ca nu este realitatea din teren.
Antevorbitorul crede ca domnii consilieri considera ca vechea conducere cu

aparatul de specialitate au scos la licitatie ceva care nu era real. Dumnealui a preluat
vechea documentatie, a verificat-o, colegii au spus ca este Tn regula si proiectul de
hotarare a fost propus Consiliului local.

Dl.Dumitrache considera ca in urma unor calcule apare o suprapunere: trotuare
665 m care se suprapun peste partea carosabila.

Dl.Marcu este de acord cu proiectul de hotarare, o sa-l voteze, dar nu vede
caracterul de urgenta. Nu stie cand vor incepe lucrarile.

Dl.Primar precizeaza ca urmeaza proiectare, licitatie, semnarea contractului si
executia. Lucrarile nu vor incepe iii aceasta iarna, poate nici anul viitor, pentru ca nu
sunt bani, dar poate va fi o fmantare si atunci se va face o corelare intre POIM pe
managementul canalizare si apa. Sa treaca macar perioada de garantie, pentru ca
Programul POIM pe canalizare si apa va dura cel putin 5 ani in Campina, avand in
vedere ca se vor sparge peste 160 de strazi, inclusiv centru.

Urgenta este ca proiectul trebuie depus la finantare, la CNI.
Dl.Anghelescu mentioneaza ca dumnealui a fost pe str.Buciumului si aceasta este

foarte deteriorata. Locuitorii din zona ajung foarte greu la casele lor. Daca nu sunt bani
si nu se poate executa lucrarea in urmatoarele 3 - 6 luni, ar trebui realizata o amenajare,
o pietruire.

Dl.Primar precizeaza ca pentru propunerea d-lui Anghelescu, de refacere a
strazii, trebuie tot bani.

In bugetul pe anul viitor, atat cat acesta permite, o sa se aloce o suma, pe
functionare, pentru intretinere drumuri.

D-na consilier Lupu, in sustinerea celor spuse de dl.Primar, mentioneaza ca daca
domnii consilieri o sa studieze documentele in format PDF o sa vada ca exista o nota
de fundamentare intocmita de Compartimentul de investitii (privind urgenta
proiectului), unde se precizeaza de ce trebuie realizata lucrarea. Proiectul a fost inaintat
spre aprobare de catre Consiliul local avand la baza anumite documente.

Dl.Marcu il asigura pe dl.Primar ca a citit documentele dar nu intelege care este
urgenta. Intreaba daca proiectul era supus la vot in sedinta ordinara a Consiliului local,
ce se intampla.

Intervine d-na Secretar General Moldoveanu, adresandu-se d-lui Marcu,
precizand ca vechile reglementari din Legea nr.215/2001 (care au fost inlocuite de
Codul administrativ), in cazul sedintelor extraordinare flceau referire la o urgenta.
Codul administrativ reglementeaza ca Primarul p6ate cnnvnra sedintf ordinnrp, si



extraordinare. Exista un alineat pentru sedintele extraordinare convocate de indata,
pentru maxima urgenta. Aceasta sedinta nu este convocata de indata, materialele au
inaintate de vineri (n.r. 27 noiembrie a.c.). A fost respectat terraenul de 3 zile, calculat
pe Codul de procedura civila.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 15 voturi pentru si 2 abtineri (d-na Girbacica si dl.Dumitrache).
D-na consilier Vane, d-na consilier Gheorghe si dl.consilier Filip au votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

In continuare, dl.Primar se adreseaza domnilor consilieri intrebandu-i cand
doresc sa fie convocati la ultima sedinta din an avand in vedere ca saptamana viitoare o
sa aiba loc o alta sedinta a consiliului local pentru depunerea juramantului de catre
ultimul consilier local.

D-na Secretar General Moldoveanu precizeaza ca d-na Ionescu trebuie sa depuna
juramantul in termen de 15 zile de la data cand a fost informata cu privire la validarea
mandatului. Pana pe data de 10 decembrie trebuie sa depuna juramantul. A sunat la
Judecatorie, dar nu a putut sa legalizeze incheierea pentru ca nu s-a intors confirmarea
de primire de la Institutia Prefectului. Daca luni (n.r. 7 decembrie a.c.) se legalizeaza
incheierea, sedinta Consiliului local va fi convocata de indata.

Dl.Primar doreste ca domnii consilieri sa scrie pe grup cand doresc sa aiba loc
ultima sedinta a anului, in cazul in care va mai fi o sedinta de rectificare bugetara
facuta de Guvernul Romaniei si se mai aloca o suma de bani localitatii.

D-na Secretar General Moldoveanu considera ca sedinta ar trebui sa aiba loc pe
data de 22 sau 23 decembrie ca sa se implineasca termenul de 30 de zile, pe
transparenta, pentru proiectul referitor la impozitele si taxele pentru anul 2021.

Antevorbitorul precizeaza ca daca anii trecuti se intocrneau indicatorii tehnico-
economici, studiile de fezabilitate, proiectarea, flra lucrari de cadastru si documente
neavizate de OCPI, acum nu se mai procedeaza asa.

Daca domnii consilieri sunt impotriva sau se abtin asupra unei documentatii de
acest gen inseamna ca sunt impotriva modernizarii locului respectiv si trebuie sa aiba
argumente tehnice, juridice sau economice clare. Dumnealui vine in fata Consiliului
local cu ce primeste de la cetateni si cu ce se dezvolta orasul.

In alta ordine de idei, aduce la cunostinta d-lor consilieri ca s-au inaintat adrese
catre Senatul Romaniei, Camera Deputatilor pentru initierea unui proiect de lege
(pentru ca numai asa se poate diminua patrimoniul CFR), respectiv Ministerului
Transporturilor, astfel incat sa se dea cu titlu gratuit tot ce inseamna cale ferata Tn
Campina, incepand de la podul dinspre Poiana Campina pana spre moara. O sa revina
cu adresa imediat dupa alegerile parlamentare. Rugamintea dumnealui este ca si domnii
consilieri sa poarte discutii cu parlamentarii care ii reprezinta din cadrul partidului din
care fac parte si sa faca demersuri pentru acest lucru. Exista si varianta sa se dea teren
la schimb, care se invecineaza cu CFR-ul. Suprafata pe unde trece calea ferata in
Campina este foarte mare. In urma discutiilor cu cei de la urbanism nu se poate face
acest schimb pentru ca s-ar da si zone care sunt de interes local.



S-a maintat adresa si catre Ministerul Afacerilor Interne pentru cele doua terenuri
de la Scoala de Politie si Jandarmerie. A fost sunat de directorul Scolii de Politie, acesta
precizand ca pe o portiune din teren se dezvolta un proiect, dar nu spune "nu" pentru
restul terenului. Urmeaza sa aiba loc o discutie oficiala cu directorul scolii.
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In ceea ce priveste terenul de la Jandarmerie urmeaza sa aiba o discutie la
Ministerul de Interne.

De asemenea, maine (04 decembrie a.c.) are audienta la d-na director a
Companiei Nationale de Investitii, in ceea ce priveste centura Municipiului Campina
care va face legatura cu drumul, pentru care CNI-ul a licitat si contractat (SF-ul de la
Valea Doftanei pana la Sacele).

Colegii de la Serviciul ADPP, Compartimentul juridic si Serviciul urbanism sunt
pe teren sa gaseasca solutii. Sunt trei cetateni care au fost identificati si au proprietati
acolo, cu doi dintre ei a discutat si sunt de acord sa doneze teren.

Fara aceasta centura a Municipiului Campina, drumul pe care il finanteaza
CNI-ul, sunt obligati prin regulamentul lor si lege, sa faca proiectarea si executia in
acelasi timp. Dupa aprobarea SF-ului si finantare se aloca si banii.

Dupa ce se da Ordinul Ministrului ca sa se mute circulatia mai ales transportul
greu care o sa treaca prin Campina (Banesti, Autogara, Floricon, Turnatorie), o sa
convoace sedinte extraordinare, de indata, pentru aprobari de donatii, intabulari.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
inchisa.

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

Pre$edinte de $edin{a, Secretar General
Consilier, y " Municipiul Campina,

Cretu VaIentin Mihai _ Moldovefanu Elena

edit.I.G.
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Intocmit,
Balan Lavinia
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